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Beste collega’s, lezers,

Het nieuwe jaar heeft de eerste maanden reeds achter zich gelaten en de zomertijd 
is ingegaan. Toch sluit de buitenwereld niet helemaal aan bij de inhoud van deze 
woorden. Weer is een vliegtuig neergestort door een individuele actie en is de lente 
gevoelsmatig ver te zoeken. Dit nummer van het HIV-Bulletin kan u misschien even 
wat afleiding bezorgen.

De eenheid van moeder en het ongeboren kind gaat verder dan we ons realiseren. 
Bunders en collega’s bestudeerden het afweersysteem van kinderen geboren uit 
moeders met een goed onderdrukte hiv-1-infectie door in het navelstrengbloed te 
kijken naar verschillende lymfocytenpopulaties en deze vervolgens te vergelijken met 
controles uit hiv-negatieve moeders met een vergelijkbare etnische achtergrond. Er 
waren wel verschillen in de status van immuunactivatie, waardoor over de gevolgen 
op de langere termijn kan worden gespeculeerd.
Het interview met Peter Reiss, de nieuwe directeur van de Stichting Hiv Monitoring, 
geeft inzicht in de plannen van de Stichting voor de komende jaren. Er zijn ambities 
– ook op internationaal terrein – waarin Reiss een sleutelrol kan vervullen.
Voor een goed resultaat op de langere termijn bij de behandeling van hiv-geïnfec-
teerden is het bestaan van een behandelteam essentieel. In een dergelijk team vervult 
de verpleegkundig specialist een spilfunctie in de interactie tussen medisch specialist 
en patiënt. Door de meer laagdrempelige toegang in het team, voelt de patiënt zich 
minder geremd om ook triviaal ogende problemen te bespreken. Kennis over deze 
zaken kan uiteindelijk leiden tot het bereiken van een betere therapietrouw. In onze 
casus komt een essentieel probleem aan de orde waarvan de oplossing bijna kinderlijk 
eenvoudig lijkt mits de nodige informatie boven water komt. 
In het proefschrift van Gonneke Hermanides over The Curaçao Cohort Studies 
(Groningen 2015) wordt de situatie rondom de hiv-behandeling op het eiland 
beschreven. De uitkomsten zijn in vergelijking met de rest van de wereld, inclusief 
landen in Afrika, uitzonderlijk slecht. Het ontbreken van een gespecialiseerde 
hiv-verpleegkundige en daarmee een team voor de hiv-zorg is een factor van 
betekenis.

Dit nummer biedt weer genoeg informatie voor een ieder die zich met hart en ziel 
inzet voor een goede hiv-zorg!

Dr. Jan Karel M. Eeftinck Schattenkerk, mede namens de redactieleden

Voorwoord
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ARTIKEL

Maternale hiv-1-infectie activeert het immuunsysteem van de 
foetus en verandert de T-celrespons bij de pasgeboren baby*

Mw. dr. M.J. Bunders1,2, J.L. van Hamme1,2, M.H. Jansen1,2, dr. K. Boer3, dr. N.A. Kootstra2, dr. T.W. Kuijpers1

1Divisie Kinder Hematologie, Immunologie en Infectieziekten, Emma Kinderziekenhuis, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam,  
2Afdeling Experimentele Immunologie, AMC, UvA, Amsterdam, 3Afdeling Verloskunde, AMC, UvA, Amsterdam

 ✚ correspondentieadres: m.j.bunders@amc.uva.nl

Achtergrond
Het aantal CD4+ T-cellen van niet-geïnfecteerde kinderen 
van hiv-1-geïnfecteerde moeders met een laag CD4-aantal 
(< 500 cellen/mL) is lager dan bij kinderen van moeders met 
een CD4-aantal ≥ 500 cellen/mL. Dit is onafhankelijk van 
de duur en intensiteit van de antiretrovirale medicatie van 
de moeder.3,4 Daarnaast hebben kinderen van moeders met 
een laag CD4-aantal (< 500 cellen/mL) een verhoogde kans 
op lymfopenie en hebben ze een verlaagde CD4/CD8-ratio 
ten opzichte van kinderen van moeders met een CD4-aantal 
≥ 500 cellen/mL.4,5 Er zijn aanwijzingen dat deze verande-
ringen in het immuunsysteem klinische implicaties hebben. 
Studies uit Afrika en Zuid-Amerika suggereren dat kinderen 
van hiv-1-geïnfecteerde moeders vaker banale infecties 
hebben.5-7

Het is onbekend waarom er minder lymfocyten aanwezig 
zijn in het bloed van kinderen van hiv-1-geïnfecteerde 
moeders. Mogelijk leidt prenatale hiv-1-expositie en het 
veranderde maternale immuunsysteem tot een ander 
migratiepatroon van lymfocyten bij de baby. Migratie 
van lymfocyten wordt gereguleerd door chemokinerecep-
toren op de celmembraan. Per subtype van CD4+ T-cellen 
worden specifieke chemokinereceptoren tot expressie 
gebracht op de celmembraan.9-12 Zo wordt CCR7 door 
naïeve CD4+ T-cellen tot expressie gebracht zodat deze 
cellen migreren naar de lymfeklieren. Andere chemoki-
nereceptoren zijn van belang voor effectieve immuunres-
ponsen tegen virusinfecties, zoals CXCR6, wat geasso-
cieerd is met T-helper 1 (Th1)-responsen, waardoor 

Hiv-1 kan van moeder naar kind worden overgedragen tijdens de zwangerschap, bevalling 

en borstvoeding.1 Zonder preventieve maatregelen raakt ongeveer 25-40% van de 

kinderen van hiv-1-geïnfecteerde moeders geïnfecteerd.1 Antiretrovirale combinatie-

therapie (cART) leidt, samen met een zo optimaal mogelijke partus en onthouden van 

borstvoeding tot een reductie van transmissie (< 1%).2 De introductie van cART heeft 

daarom geleid tot een snelle daling van het aantal geïnfecteerde kinderen.2 Deze niet-

geïnfecteerde kinderen worden in het algemeen als gezond beschouwd. Er zijn echter 

aanwijzingen dat in utero blootstelling aan een maternale hiv-1-infectie het immuun-

systeem van de foetus beïnvloedt. 

geactiveerde CD4+ T-cellen naar geïnfecteerde weefsels 
worden gedirigeerd.8,9 Karakterisering van de chemoki-
nereceptoren die tot expressie worden gebracht op CD4+ 
T-cellen geeft dus inzicht in 1) het migratiepatroon van en 
2) het T-helpersubtype van de CD4+ T-cellen aanwezig bij 
de baby. We onderzochten de expressie van chemokinere-
ceptoren op CD4+ T-cellen uit navelstrengbloed van baby’s 
van hiv-1-geïnfecteerde vrouwen en gezonde vrouwen. 
De hiv-1-geïnfecteerde moeders werden vanaf 20 weken 
zwangerschap behandeld met zidovudine, lamivudine en 
nelfinavir of ritonavir boosted lopinavir. Alle moeders 
hadden een ondetecteerbare viral load en een CD4-aantal 
> 200 cellen/mL voor de geboorte. Ter preventie van 
hiv-1-transmissie werden de pasgeboren baby’s gedurende 
vier weken behandeld met zidovudine en lamivudine. De 
controlegroep bestond uit gezonde kinderen van gezonde 
moeders met dezelfde etnische achtergrond als de studie-
groep. Mononucleaire cellen werden geïsoleerd uit navel-
strengbloed en direct gelabeld met monoklonale antili-
chamen voor flowcytometrische analyse.

Verhoogde immuunactivatie
CD4+ T-cellen van zowel kinderen van hiv-1-geïnfecteerde 
moeders als van gezonde controles hadden een groten-
deels naïef, ongedifferentieerde fenotype (CD45RO-

CD27+) met een hoge expressie van CCR7 en CXCR4 (zie 
figuur 1A). Weinig CD4+ T-cellen brachten chemokinere-
ceptoren tot expressie die geassocieerd zijn met inflam-
matoire responsen, zoals CCR2, CCR5 en CXCR6 (Th1), 



HIV BULLETIN  ✚  NUMMER 1  ✚  20158

en CCR1, CCR3 en CCR8 (Th2). Hoewel de percentages 
zeer klein waren, was er wel een significant verschil in 
de expressie van chemokinereceptoren geassocieerd met 
inflammatoire responsen in beide groepen, waarbij deze 
percentages hoger waren bij de kinderen van hiv-1-geïn-
fecteerde moeders vergeleken met de gezonde controles. 
Vervolgens onderzochten we hoe de expressie verandert 
als de cellen worden gestimuleerd, vergelijkbaar als tijdens 
een infectie, in individuele kweken met cytokines (IL-2, 
IL-4, IL-7, IL-15 , IL1 β, GM-CSF, of een combinatie van 
monoklonale antilichamen tegen CD3 en CD28). Na stimu-
latie nam de expressie van chemokinereceptoren geasso-
cieerd met inflammatoire immuunresponsen toe. CD4+ 
T-cellen van kinderen van hiv-geïnfecteerde moeders 
hadden een significant hogere expressie van inflammatie-
geassocieerde chemokinereceptoren dan CD4+ T-cellen van 
gezonde moeders (CCR1 (p = 0,04), CCR3 (p < 0,01), CCR4 (p 
< 0,01), CCR8 (p = 0,03) en CXCR6 (p < 0,01) (zie figuur 1B). 
Tegelijkertijd was de CCR7-expressie op CD4+ T-cellen bij 
kinderen van hiv-1-geïnfecteerde moeders significant lager 
vergeleken met gezonde controles (p = 0,01) (zie figuur 1B).
Differentiatie van CD4+ T-cellen en hun expressie van 
chemokinereceptoren geassocieerd met inflammatoire 
responsen worden beïnvloed door cytokines geprodu-
ceerd door macrofagen of dendritische cellen. We onder-
zochten een panel van belangrijke cytokines in plasma 
van kinderen van hiv-1-geïnfecteerde moeders en gezonde 
controles. De pro-inflammatoire cytokines IL-1β en IL-8 
waren verhoogd in plasma van kinderen van hiv-1-geïn-
fecteerde moeders ten opzichte van de controles (p = 0,1 
en p = 0,1). De concentratie van de inhiberende cytokine 
IL-10 verschilde niet tussen de twee groepen. Concluderend 
leidt prenatale hiv-1-expositie ertoe dat CD4+ T-cellen bij 
de baby een verhoogde expressie hebben van chemokine-
receptoren geassocieerd met inflammatoire responsen 
en een verlaagde expressie van chemokinereceptoren die 

op naïeve CD4+ T-cellen voorkomen.8,9 Dit is mogelijk het 
gevolg van een hogere productie van pro-inflammatoire 
cytokines bij deze kinderen.

Verhoogde gevoeligheid voor hiv-1-infectie
Pre-existente inflammatie is een belangrijke risicofactor 
voor hiv-1-transmissie bij volwassenen. We onderzochten 
of prenatale expositie aan de maternale hiv-1-infectie en 
het veranderde maternale immuunsysteem geassocieerd 
was met een efficiëntere hiv-1-infectie van de cellen van 
het kind in vitro. Mononucleaire cellen uit navelstrengbloed 
werden gestimuleerd met cytokines en daarna geïnoculeerd 
met hiv-1. Hiv-1-infectie in de cellen werd vastgesteld door 
het hiv-1-eiwit, p24, te meten. Er was een hogere concen-
tratie van p24 in de celkweken van cellen van kinderen van 
hiv-1-geïnfecteerde moeders dan in de gezonde controles 
(p = 0,06 in IL-2-kweek en p = 0,01 in GM-CSF-kweek) (zie 
figuur 2).
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Figuur 1B. 
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Concluderend hebben we in de studie aangetoond dat 
kinderen van hiv-1-geïnfecteerde moeders een hogere 
expressie van chemokinereceptoren geassocieerd met 
inflammatoire responsen op CD4+ T-cellen hebben dan 
kinderen van gezonde moeders. Daarnaast is er een hogere 
concentratie van pro-inflammatoire cytokines in hun bloed. 
Tezamen suggereren deze data dat prenatale blootstelling 
aan de maternale hiv-1-infectie leidt tot een verhoogde 
immuunactivatie bij de baby. Dit wordt bevestigd op basis 
van andere markers door eerdere studies; ook al waren 
de percentages zeer klein, er werd een significant hoger 
percentage effector CD4+CD27- T-cellen en CD4+ CD38bright 
HLA-DRbright-cellen gevonden bij kinderen van hiv-1-geïn-
fecteerde moeders vergeleken met gezonde controles.10,11 Na 
de geboorte kan tijdens banale virale of bacteriële infecties 
door de hogere expressie van chemokinereceptoren geasso-
cieerd met inflammatie, een groter aantal CD4+ T-cellen 
migreren vanuit het bloed naar het ontstoken weefsel. Dit 
resulteert dan in minder CD4+ T-cellen in het bloed zoals we 
observeerden in epidemiologische studies.4,5 
Met name Th2- maar niet Th1-gerelateerde chemokinere-
ceptoren kwamen verhoogd tot expressie op CD4+ T-cellen 
bij baby’s van hiv-1-geïnfecteerde moeders. Dit lijkt op de 
verlaagde Th1/Th2-ratio bij hiv-1-geïnfecteerde patiënten.13 
Een Th2-respons leidt tot meer antistofproductie.11,14 Een 
respons ten gunste van antistofproductie is voordelig in 
de context van vaccinaties, maar kan nadelig zijn tijdens 
infecties met intracellulaire pathogenen zoals salmo-
nella, tuberculose of virale infecties zoals CMV, die een 
Th1-respons vereisen voor een goede immunologische 
controle. Kinderen van hiv-1-geïnfecteerde moeders 
lijken ook meer restverschijnselen van een postnatale 
CMV-infectie te hebben vergeleken met kinderen van 
gezonde moeders.15 Een preferentiële Th2-respons kan 
ook nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van 

allergieën.27-29 Bovendien lijkt de verhoogde immuunacti-
vatie direct klinische implicaties te hebben voor moeder-
kindtransmissie van hiv-1 door de verhoogde gevoeligheid 
voor infectie met hiv-1 van hun CD4+ T-cellen. 
Het onderliggende mechanisme voor de verhoogde 
immuunactivatie bij kinderen van hiv-1-geïnfecteerde 
moeders is onbekend. De maternale hiv-1-infectie gaat 
gepaard met een hogere concentratie van pro-inflamma-
toire cytokines en geactiveerde immuuncellen. Mogelijk 
heeft dit een indirect effect op de baby en het foetale 
immuunsysteem. Daarnaast is bekend dat hiv-1-eiwitten 
de placenta kunnen passeren en in de baby terechtkomen. 
Deze eiwitten kunnen een direct effect kunnen hebben 
door activatie van dendritische cellen en macrofagen tot 
productie van pro-inflammatoire cytokines.12 
Daarnaast worden de kinderen blootgesteld aan antiretro-
virale therapie. Het is onbekend of de blootstelling aan 
antiretrovirale therapie de activatie van foetale T-cellen 
beïnvloedt. Bij geïnfecteerde volwassen en kinderen neemt 
de hiv-1-geassocieerde immuunactivatie sterk af na starten 
van antiretrovirale medicatie en daling van de viral load. 
Onze studie laat echter zien dat bij kinderen van moeders, 
adequaat behandeld met antiretrovirale medicatie en een 
lage viral load, toch een verhoogde immuunactivatie te 
detecteren is. Eventueel zou de antiretrovirale medicatie 
een direct effect kunnen hebben op de CD4+ T-cellen van 
de kinderen, aangezien het de placenta passeert. Er is 
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echter met name een effect van blootstelling in utero aan 
anti retro virale medicatie op het aantal neutrofiele granu-
locyten gedetecteerd en niet op het aantal CD4+ T-cellen.3,4

Conclusie
Kinderen van hiv-1-geïnfecteerde moeders hebben een 
verhoogde immuunactivatie bij de geboorte. Dit kan 
gevolgen hebben voor hiv-1-transmissie bij deze kinderen 
na de geboorte, ziektebeloop, banale infecties en misschien 
zelfs een verhoogde gevoeligheid voor hiv-1-infectie op 
latere leeftijd. Het is belangrijk deze eerste resultaten 
verder te evalueren in landen met een hogere hiv-1-preva-
lentie, zodat de klinische gevolgen verder onderzocht 
kunnen worden en deze kinderen in de toekomst optimale 
zorg kunnen krijgen. 

Deze studie was goedgekeurd door de lokale METC 
(Academische Medisch Centrum (AMC), Amsterdam).
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INTERVIEW

Nieuwe directeur wil nationale en internationale positie SHM 
verder versterken

Drs. F. van Wijck, wetenschapsjournalist

 ✚ correspondentieadres: frank@evatekst.nl

Het is met enige aarzeling dat Peter Reiss de uitnodiging 
heeft geaccepteerd om de directeursrol van de Stichting 
HIV Monitoring (SHM) over te nemen van Frank de Wolf. 
“Internationaal speelde ik al lang een rol in diverse grote 
internationale cohortstudies”, legt hij uit. “Inhoudelijk 
sloot het directeurschap van de SHM daar dus heel goed bij 
aan. De enige zorg die ik had was of ik het wel kon combi-
neren met mijn andere functies. Ik heb ook nog mijn eigen 
cohortstudie die hier vanuit het AMC loopt naar comorbi-
diteit en veroudering bij mensen met hiv. En ik heb recent 
enkele grote taken van Joep Lange overgenomen waarvan 
ik het belangrijk vond dat deze zo goed mogelijk zouden 
worden voortgezet. Bovendien brengt zo’n directeurs-
functie ook taken met zich mee die niet tot mijn directe 
expertise en interesse behoren, zoals management en 
financiële verantwoordelijkheid. Ik vreesde dus voor de 
valkuil die een aantal van mijn vakgenoten wel zullen 
herkennen, namelijk te weinig uren in een dag. Maar aan 
de andere kant: het directeurschap sluit inhoudelijk zoals 
gezegd heel mooi aan op een aantal andere rollen die ik al 
vervul. En ik heb ook in deze nieuwe situatie nog steeds de 
tijd om – zij het op beperkte schaal – patiënten te zien op 
de poli. Dus al met al wegen de voordelen van mijn nieuwe 
functie beslist op tegen de nadelen.”

Goede aansluiting
Die lijst met andere rollen is inderdaad niet gering. Reiss 
is hoogleraar inwendige geneeskunde bij het Academisch 
Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam. Hij 
is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Agence 
Nationale de Recherces sur le Sida et les hépatites (ANRS), 
van de Swiss HIV Cohort Study, en van de Stuurgroep 
van de D:A:D study, de ART-Cohort Collaboration en de 
EuroSida Study. Ook is hij een van de roulerende weten-
schappelijke coördinatoren van het door de EU gesubsidi-

Peter Reiss is de nieuwe directeur van de Stichting HIV Monitoring. Een functie die hij 

heeft geaccepteerd omdat die goede samenhang heeft met het onderzoek waarbij hij 

in Amsterdam en internationaal betrokken is. En omdat versterking van de rol van de 

stichting nationaal kan helpen om de – al sterke – internationale positie van Nederland in 

het hiv-onderzoek een extra impuls te geven.

eerde EuroCoord-programma. In deze functies werkt hij 
al langere tijd samen met de SHM. Hij was tevens lid van 
de HIV Monitoring Werkgroep van deze stichting. Reiss 
is voorts clinical hiv section editor voor Antiviral Therapy 
en lid van de redactie raad van diverse andere wetenschap-
pelijke tijdschriften. Hij heeft recentelijk zijn termijn als 
president van de European Aids Clinical Society beëindigd. 
Hij was tot afgelopen zomer de regionale afgevaardigde 
voor Europa & Centraal Azië in de Governing Council en 
Executive Committee van de International Aids Society 
(IAS). 
“Al die functies sluiten heel goed op elkaar aan, en ook op 
mijn nieuwe functie bij de SHM”, vertelt Reiss. “De D.A.D. 
study verzamelt en coördineert gegevens uit cohortstudies 
en brengt die met elkaar in verband. De Swiss HIV CoHort 
Study doet in Zwitserland hetzelfde als wij met de SHM 
in Nederland. De ANRS ondersteunt diverse omvangrijke 
hiv- en hepatitiscohortstudies en daarnaast clinical trials, 
zowel in Frankrijk als in diverse ontwikkelingslanden. Ook 
de andere gremia waarin ik een rol speel, sluiten inhou-
delijk goed aan op het werk van de SHM. De European 
AIDS Clinical Society, waarvan ik president ben geweest 
en waar ik nog in het bestuur zit, heeft een sterke rol in 
congres organisatie en de ontwikkeling van behandelricht-
lijnen. Om kort te gaan: zeg dan maar eens nee als je de 
vraag krijgt om directeur van de SHM te worden. Ja zeggen 
betekent dat je er weer een manier bij krijgt om toegang 
te krijgen tot wat er in de frontlinie van hiv-onderzoek 
gebeurt. Dat is voor de positie van Nederland op dit gebied 
natuurlijk heel interessant.”

Forse ambities
De core-business van de SHM is rapporteren over hiv en 
de hiv-zorg in Nederland. “Dat is al een klus, want de 
gegevens moeten hiervoor ieder jaar worden verzameld, 
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opgeschoond, geanalyseerd en gerapporteerd”, zegt Reiss. 
“Het is een goede beslissing geweest om ook mijn klinische 
collega’s uit het veld hierin een rol te geven, ze waarderen 
dit ook. We hebben dit nu voor de tweede keer gedaan en we 
zullen dit zeker voortzetten.”
Daarnaast wil Reiss de gegevens die de SHM verzamelt en 
analyseert meer gaan inzetten voor onderzoeksdoeleinden, 
om deze samen met klinische experts op een hoger plan te 
brengen. “Een aantal jonge collega’s heeft gelukkig veel 
interesse in observationeel onderzoek”, zegt hij, “dat wil ik 
stimuleren. Ik kom zelf uit de kliniek, dat maakt de commu-
nicatie met het veld gemakkelijker. Wat ik ook wil, is via de 
SHM internationaal meer onderzoeksvoorstellen inbrengen 
vanuit Nederland in Europese samenwerkingsverbanden. 
Niet op heel grote schaal, maar wel als het opportuun is 
en past bij de belangstelling van de onderzoeker die in 
Nederland met een bepaalde onderzoekslijn bezig is.”
Een ander punt van aandacht voor Reiss is hepatitis C. 
Hij legt uit: “Dit is heel actueel met de komst van diverse 
nieuwe geneesmiddelen. De SHM heeft samen met het 
klinische veld veel energie gestoken in het verbeteren van 
de verzameling van gegevens over hepatitis B en C in relatie 
tot hiv. Dit komt straks goed van pas om de effecten van 

die nieuwe geneesmiddelen snel in kaart te brengen.” Een 
laatste onderwerp dat Reiss via de SHM extra aandacht 
wil geven, is hiv bij kinderen. “In Nederland is de groep 
kinderen met hiv gelukkig klein”, vertelt hij, “maar de 
omvang van de gegevensverzameling over deze kinderen 
is verhoudingsgewijs wel groter dan in veel andere landen. 
Dit maakt het waardevol om deze gegevens te delen in 
Europese en mondiale samenwerkingsverbanden.”

Betrokkenheid vergroten
Reiss heeft dus ambitie genoeg met de SHM. “Deels natuurlijk 
vanuit mijn persoonlijke inhoudelijke interesse”, zegt hij, 
“maar deels is het ook gewoon iets wat hoort bij de functie: 
de betrokkenheid van mensen bij onderzoek en behandeling 
op het gebied van hiv vergroten. En ik heb toegang tot de 
netwerken die dit mogelijk maken. Bovendien komt er ook 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij kijken. Het 
RIVM, via het ministerie van VWS onze subsidiegever, wil 
beter inzicht in wat wij doen en hoe wij functioneren. Op 
het onderzoek dat het RIVM op dit moment hiernaar doet, 
wil ik graag inspelen, want ik wil dat het werk van de SHM 
toekomstbestendig is. Het is belangrijk dat de monitoring-
functie die wij hebben behouden blijft, want de totale 
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populatie van mensen met hiv neemt nog steeds toe en het 
is van groot belang dat wij hier kwalitatief hoogwaardige 
gegevens over blijven verzamelen. En het landelijke 
monitoringsysteem dat wij kennen is uniek in Europa en 
draagt ertoe bij dat wij ook internationaal worden gezien 
als een welkome partner voor onderzoek.”

Europees en mondiaal
De netwerken waarin Reiss een rol vervult, hebben 
overwegend een Europees perspectief. Is de lijn naar de rest 
van de wereld ook voldoende sterk? “Veel cohort onderzoek 
is inderdaad Europees georiënteerd”, erkent Reiss, “maar 
de D.A.D. study en de ART Cohort Collaboration werken 
bijvoorbeeld ook structureel samen met cohorten van 
buiten Europa. En vanuit de VS is subsidie beschikbaar 
gesteld voor vergelijking van cohortdata vanuit verschil-
lende landen, ook vanuit Zuid-Amerika, Azië en Afrika. 
In dit kader zijn er toenemend voorbeelden waarbij 
mondiale gegevens worden samengevoegd met gegevens 
vanuit Europa en onderling worden vergeleken. Het hele 
cohortwerk wordt dus steeds meer mondiaal. Het werk 
dat is verzet om binnen Europa tot standaardisatie in 
gegevensverzameling te komen is hierin leidend geweest. 
Die standaardisatie wordt nu buiten Europa overgenomen. 
Naast de gegevensverzameling over volwassenen met hiv 
zien we dit nu ook voor kinderen met hiv gebeuren.”

Veld in ontwikkeling
Dat er tijdens het laatste Nederlandse congres NCHIV 
weinig spectaculair nieuws werd gepresenteerd, vindt Reiss 
niet verwonderlijk. “Je kunt niet elke keer baanbrekend 
nieuws verwachten”, zegt hij, “maar het veld is wel degelijk 
nog heel erg in ontwikkeling. Er vindt veel onderzoek 
plaats – ook binnen Nederland – en de diversiteit in het 
onderzoek, zowel basaal als klinisch als op het gebied van 
epidemiologie en implementation science, vind ik voor een 
klein land als het onze echt indrukwekkend.”
De maatschappelijke aandacht voor hiv wisselt, stelt Reiss. 
“Maar de media-aandacht voor ons jaarlijkse NCHIV-
congres helpt natuurlijk wel, net als de aandacht die 
Wereld Aids Dag krijgt”, voegt hij hieraan toe. “En veel 
professionals die zich met het onderwerp bezighouden, 
benadrukken ook steeds beter het belang van hun werk 
door de aandacht voor hiv te plaatsen in een algemeen 
global health-perspectief. Boeiend is momenteel ook de 
evidente parallel tussen het toegankelijk maken van nieuwe 
medicijnen voor hepatitis C en de lessen die daarbij met hiv 
moeten worden getrokken vanuit de geschiedenis. Hierbij 
is het waardevol er ook de mensen bij te betrekken om wie 
het gaat.”

Het feit dat het probleem van de late diagnose steeds op de 
congresagenda blijft staan – recent ook weer bij NCHIV – 
laat zien hoe belangrijk de noodzaak van maatschappelijke 
aandacht voor hiv ook nu nog steeds is. “De groep mensen 
bij wie de diagnose te laat wordt gesteld is nog steeds te 
groot”, zegt Reiss, “vooral onder migranten. We zullen 
dus bijvoorbeeld met nieuwe methoden moeten proberen 
stigma in deze groepen tegen te gaan, om te zorgen dat ook 
bij hen een hiv-infectie eerder kan worden vastgesteld en 
daarmee behandeld. Welke methoden precies? Het pasklare 
antwoord op die vraag heb ik niet. Maar ik denk dat het in 
ieder geval van groot belang is om migranten bij het zoeken 
naar nieuwe methoden te betrekken. Maar er is vast niet 
één oplossing.”
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Casus
In een ziekenhuis op een Caribisch eiland werd een 
inmiddels 19-jarige jongeman in een zeer matige toestand 
opgenomen. Bij zijn geboorte (1995) bleek hij een perinatale 
hiv-infectie te hebben opgelopen. Zijn moeder had destijds 
geen antiretrovirale middelen gehad. Naderhand werd hij 
door de kinderarts succesvol behandeld met de destijds 
beschikbare middelen (RT-remmers en proteaseremmers) 
en het verging hem redelijk goed. Zijn viral load bereikte 
een laag niveau en zijn CD4-aantal was normaal. Begin 
2000 verhuisde zijn moeder naar een ander Caribisch eiland 
en werd de behandeling onderbroken. Eind 2013 keerde hij 
weer terug naar zijn geboorte-eiland en bleek hij een opval-
lende groeiachterstand te hebben. Bij bloedonderzoek was 
er sprake van een hoge viral load (> 100.000 kopieën/ml) en 
een zeer laag CD4-aantal (< 10/mm3). 
De antiretrovirale behandeling werd direct hervat: hij 
kreeg Truvada® (tenofovir/emtricitabine) en nevirapine 
voorgeschreven. In de daaropvolgende maanden werd hij 
verschillende keren gezien en telkens weer bleek dat er wat 
betreft viral load en CD4-aantal niets gebeurde. Hem werd 
verweten dat hij notoir therapieontrouw was en dat om deze 
reden verdere behandeling niet zinnig leek. 

In september 2014 werd hij ernstig ziek en kortademig in 
het ziekenhuis opgenomen. Er was sprake van uitgebreide 
pneumonie, waarvoor geen duidelijke verwekker kon 
worden gevonden. Bij de behandeling werd onder andere 
rekening gehouden met een mogelijke Pneumocystis 
pneumonie.
In deze fase sprak ik met hem en zijn zeer betrokken vader 
(inmiddels gescheiden) om met name te horen wat er was 
misgegaan met de herstart van zijn cART. In dat gesprek 
bleek al snel dat hij grote problemen ervoer met doorslikken 
van de blauwe tablet (Truvada). Deze was voor zijn gevoel 

te groot en bleef onaangenaam plakken in zijn keel. Ook 
kapotgemaakt lukte het hem niet het medicament door te 
slikken. Op de vraag of hierover met hem was gesproken, 
antwoordde hij ontkennend. Het gevolg was dat hij de 
medicijnen – op een paar korte pogingen na – niet meer 
had ingenomen. 
Tijdens de opname werd hij overgezet op de combinatie 
abacavir, lamivudine en nevirapine, waarvan de compo-
nenten uit kleinere tabletten met een minder dikke coating 
bestonden. Deze middelen kon hij nu wel goed innemen. 
In de acute fase was bij hem gestart met hoge doseringen 
prednison wegens de longproblemen. Dit werd geconti-
nueerd mede omdat de longproblemen maar langzaam 
verbeterden. Twee weken later kreeg hij in toenemende 
mate last van constipatie, opzettende buik en uiteindelijk 
hevige pijn in de buik. Kort hierop ontwikkelde hij een 
irreversibel septisch syndroom en overleed. Obductie werd 
niet toegestaan. Mogelijk was er een maag- of darmperforatie 
ontstaan, gemaskeerd door de corticosteroïden.

Casus: Therapieontrouw? Luister naar de patiënt!

Dr. J.K.M. Eeftinck Schattenkerk, internist-infectioloog

Afdeling Interne Geneeskunde, OLVG Amsterdam

 ✚ correspondentieadres: j.k.schattenkerk@gmail.com

Therapietrouw is de basis voor het bereiken van een goede virale controle bij de 

behandeling van een hiv-geïnfecteerde. In deze casus komt het probleem in algemene zin 

aan de orde, maar ook wordt duidelijk hoe eenvoudig het soms kan zijn. Het belang van een 

aanpak op verschillende niveaus in een behandelteam, waarbij de verpleegkundige een 

centrale rol vervult, is essentieel voor het bereiken van een goed resultaat.

CASUS
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Bespreking
In algemene zin spelen vele factoren een rol bij het 
bereiken van een goede therapietrouw in het kader van een 
chronische aandoening. Ze worden in onderstaande tabel 
onderscheiden in niet-intentioneel en intentioneel.

Geschatte hiv-
geïnfecteerden

25.000

Diagnose +
ooit in zorg

17.321

Nu in zorg
16.169

cART
13.924

Virus
onderdrukt

12.945

65%
80%

69% 93%

52%

86% 93%

Figuur. Cascade of Care: overzicht van 25.000 
geschatte hiv-geinfecteerden in Nederland. Bron: SHM 
monitoringverslag 2012

TABEL 1. Gemodificeerde tabel uit 
Geneesmiddelenbulletin. 2012;46:49-55.

Niet-intentionele factoren Intentionele factoren

Vergeetachtigheid (bv. door 
complexe doseerschema’s, 
polyfarmacie)

Patiënt ervaart behandeling 
als niet-noodzakelijk (bv. 
asymptomatische aandoening)

Beperkt vermogen om de 
behandeling te begrijpen

Negatieve attitude ten aanzien 
van specifiek voorgeschreven 
geneesmiddel

Onherkenbaarheid 
geneesmiddel

Zorgen om geneesmiddel 
(bijwerkingen, afhankelijkheid, 
verslaving)

Kosten behandeling 
(bijbetaling)

Gebrek aan vertrouwen in 
behandeling

Analfabetisme Kennisgebrek 

Slechtziendheid Aandoening wordt als 
stigmatiserend gezien

Onvermogen doorslikken pillen

Een belangrijke maat voor de effectiviteit van de zorg is 
het percentage van mensen op cART die een goede virus-
onderdrukking bereiken. In veel landen wordt 80-90% 
gehaald. Het proefschrift van Gonneke Hermanides (zie 
pag. 17) over de situatie op Curaçao toont dat op dit eiland 
een percentage van circa 30% adequate virale suppressie 
bereikt wordt bij de bekende hiv-geïnfecteerden. Staat 
men eenmaal op therapie dan wordt adequate suppressie 
gehaald van circa 50%. In het licht van de Cascade of Care 
zijn dit uitzonderlijk slechte uitkomsten. Een belangrijke 
factor in deze situatie is het ontbreken van een verpleeg-
kundig specialist op het eiland, waardoor er feitelijk geen 
behandelteam beschikbaar is.

Conclusie
Therapie-ontrouw is meestal multi-factorieel (zie ook tabel 1).
Het is verstandig om actief naar de redenen of motieven van 
de patiënt en zijn naasten te informeren. Het bestaan van een 
hiv- behandelteam speelt een hierbij essentiële rol om dit soort 
problemen te kunnen opsporen en te kunnen oplossen. Onder 
optimale omstandigheden kan 90% succesvolle instelling op 
cART worden gehaald, maar soms lukt het echt niet. 

Bij deze casus was in het verleden bewezen dat patiënt wel 
therapietrouw kon zijn, mogelijk door de inzet van zijn 
vader. Nadat de ouders waren gescheiden en de moeder naar 
een ander eiland was verhuisd liep het mis. Van de moeder 
was bekend dat ze in verband met haar eigen hiv-infectie 
moeite had met inname van haar cART. Haar eigen accep-
tatieprobleem heeft ongetwijfeld de therapietrouw van haar 
zoon negatief beïnvloed. Hij is pas weer bij zijn vader terug-
gekomen toen het duidelijk slechter met hem ging. Deze 
heeft geprobeerd hem weer op therapie te krijgen.
Een belangrijke bijdrage in het bereiken van een afdoende 
respons op de ingestelde behandeling is de beschikbaarheid 
en inzet van het behandelteam (in de Nederlandse situatie 
zijn dit de gespecialiseerde hiv-verpleegkundige en 
hiv-internist/kinderarts) om de betrokkene en partner c.q. 
ouders goed te informeren over het doel en de verwach-
tingen rond de behandeling, bijvoorbeeld bijwerkingen, 
beperkingen wat betreft voedselinname, comedicatie etc.
Pas wanneer duidelijk wordt waarom er problemen zijn met de 
medicatie-inname is het mogelijk naar oplossingen te zoeken. 
In deze casus was het relatief simpel, hij kon de Truvada-
tablet niet doorslikken wegens de plakkerige coating van de 
tablet. Een aangeboden alternatief leek wel te lukken. Jammer 
genoeg kwamen we er nu pas achter wat het probleem was en 
was het te laat om nog een verbetering te kunnen bereiken.

Het begrip Cascade of Care is enige jaren geleden geïntro-
duceerd door het CDC om te gebruiken als maat voor 
de kwaliteit van zorg rond hiv. Voor Nederland geldt de 
volgende figuur.
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Wereldwijd ontvingen ongeveer tien miljoen mensen cART 
aan het einde van 2012.1 In het Caribische gebied is de 
beschikbaarheid van cART verbeterd sinds 2002.2 Er zijn 
echter weinig gegevens bekend over het effect van cART 
in het Caribische gebied. In dit proefschrift geven we een 
overzicht van de hiv-1-epidemie op Curaçao en analyseren 
we de uitkomst van cART bij personen met een hiv-1-
infectie behandeld op Curaçao.

Achtergrond
Curaçao is een relatief klein eiland in het Caribische gebied 
dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Het eiland telt een bevolking van 150.000 mensen en een 
geschatte hiv-1-prevalentie tussen 0,62 en 1,05% van de 
volwassen populatie.3 Het Sint Elisabeth Hospital (SEHOS) 
in Willemstad is de enige aanbieder van hiv-gespeciali-
seerde zorg. Sinds 1996 is cART beschikbaar op het eiland. 
De ziekenhuisapotheek van SEHOS te Willemstad is verant-
woordelijk voor de uitgifte van antiretrovirale middelen. In 
2005 is monitoring van hiv-behandeling in de hiv-1-populatie 
op Curaçao gestart, geïnitieerd door Stichting Rode Kruis 
Bloedbank, Curaçao, in samenwerking met de Stichting 
HIV Monitoring, Amsterdam, het SEHOS, Curaçao en de 
‘Epidemiology en Research’-afdeling van de GGD van Curaçao. 

Monitoring
Het eerste monitoringsrapport over de uitkomst van cART bij 
hiv-1-geïnfecteerde patiënten, die met cART startten tussen 
2001 en 2006, toonde een suboptimale respons van cART.4

Om meer inzicht te krijgen in de uitkomst van cART bij 
hiv-1-geïnfecteerde personen op Curaçao, vergeleken we 
het klinische, virologische en immunologische effect van 

De Curaçao Cohort Studies; een analyse van de implementatie 
van cART op Curaçao

Mw. dr. H.S. Hermanides, aios Inwendige Geneeskunde

Afdeling Inwendige Geneeskunde, Slotervaartziekenhuis Amsterdam

 ✚ correspondentieadres: gonnekehermanides@gmail.com

Sinds de introductie van antiretrovirale combinatietherapie (cART) zijn de morbiditeit 

en de mortaliteit ten gevolge van humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) sterk 

afgenomen en daarmee is de levensverwachting van personen met hiv-1-infectie 

toegenomen. Gezien het feit dat personen met een hiv-1-infectie momenteel levenslang 

cART behoeven en dat hiv-1-RNA in staat is resistentie te ontwikkelen tegen antivirale 

middelen, heeft het gebruik van cART een bijzondere consequentie voor hiv-1-

geïnfecteerde individuen alsook voor gezondheidszorgsystemen in een land.

PROEFSCHRIFT

cART bij individuen met een hiv-1-infectie die startten met 
cART tussen 2005 en augustus 2008 op Curaçao met die 
van Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse individuen in 
Nederland. Ruim een jaar na de start van cART zagen we een 
grotere proportie van ziekteprogressie bij hiv-1-patiënten 
behandeld op Curaçao in vergelijking met de hiv-1-patiën-
tengroepen die werden behandeld in Nederland. Dit is het 
gevolg van laat starten van cART en een relatief minder 
virologische respons van cART op Curaçao met een groter 
percentage lost to follow-up. 

Late start van cART
Vroegtijdig starten met cART voordat verslechtering van het 
immuunsysteem optreedt, is essentieel voor het bereiken 
van een maximaal therapeutisch effect bij de individuele 
patiënt,5-7 evenals voor de preventie van hiv-transmissie.8 In 
het gehele Caribische gebied – waaronder Curaçao – is late 
klinische presentatie van personen met een hiv-1-infectie 
een groot obstakel voor het vroegtijdig starten van cART.9-11 
We toonden aan dat late diagnose, vertraagde binnenkomst 
in hiv-gerelateerde zorg, maar ook vertraagd starten van 
cART na binnenkomst de redenen zijn voor late start van 
cART op Curaçao. Tussen 2000 en 2010 zijn in totaal 551 
personen gediagnosticeerd met hiv-1-infectie op Curaçao. 
Van hen kwamen 367 personen in de tweedelijns hiv-zorg, 
267 startten met cART en 166 personen bereikten uitein-
delijk suppressie van hiv-replicatie. In totaal heeft dus 
slechts 30% suppressie van hiv-replicatie.

Zorgonderbreking
Continuïteit van hiv-zorg direct na diagnose is van groot 
belang, omdat onderbreking van zorg resulteert in ziekte-
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progressie,12 kortere overleving, hoger risico op ontwik-
keling van virale resistentie tegen antiretrovirale genees-
middelen,13,14 en grotere kans op transmissie van hiv-1.15 
De incidentie van zorgonderbreking is hoog op Curaçao, 
vooral voorafgaand aan de start van cART. Personen 
die buiten Curaçao geboren zijn, hebben een verhoogd 
risico op intermitterende zorg. Deze groep bestaat vaak 
uit immigranten en zouden illegaal op Curaçao kunnen 
verblijven. Zij kunnen taalkundige, economische en verze-
keringsproblemen ondervinden en kunnen contact met de 
lokale autoriteiten – met inbegrip van de gezondheidszorg 
– proberen te vermijden om uitzetting te voorkomen. We 
hebben echter geen gegevens over gedragsproblemen, 
economische en sociale factoren die mogelijk hebben bijge-
dragen aan het risico van intermitterende zorg.
Na het starten van cART, is een lagere leeftijd onafhankelijk 
geassocieerd met een hogere incidentie van zorg onder-
breking. Vervolgens toonden we aan dat het sterftecijfer 
lager is bij hiv-1-patiënten met continue zorg in vergelijking 
met patiënten die de zorg onderbreken. Gezien het hoge 
percentage lost to follow-up na starten van cART, zal het 
klinische effect van cART gebaseerd op sterftecijfer hoger 
zijn wanneer rekening wordt gehouden met de uitkomst van 
patiënten die de zorg onderbreken. 

Conclusie
Concluderend, de uitkomsten van cART zijn suboptimaal bij 
de hiv-1-populatie van Curaçao als gevolg van laat starten 

met cART en onderbreking van hiv-zorg. Wij stellen voor 
om het therapeutische effect van cART te maximaliseren 
en het preventieve effect van cART te introduceren door 
vroegtijdige identificatie van hiv-1-infectie, direct na 
diagnose te starten met cART en continuïteit van zorg te 
waarborgen middels levenslange monitoring. Belangrijk 
is dat deze strategieën de integratie van hiv-zorg vereisen 
in de eerstelijnsgezondheidszorg van Curaçao waardoor 
enkele taken verschuiven van de hiv-specialist naar de 
huisartsen.

In het proefschrift gaat Hermanides verder in op de 
mogelijkheden voor de verschuiving van zorg op Curaçao. 
Het proefschrift is toegankelijk via http://dissertations.
ub.rug.nl/faculties/medicine/2015/h.s.hermanides/
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ARTIKEL

Een gratis online systeem om hiv-therapierespons te 
voorspellen: HIV-TRePS

Dr. R.L. Hamers, internist-infectioloog i.o.

Afdeling Interne Geneeskunde, Divisie Infectieziekten, Academisch Medisch Centrum, en Amsterdam Institute for Global Health and Development, Amsterdam

 ✚ correspondentieadres: r.hamers@aighd.org

Het HIV Resistance Response Database Initiative (RDI), een 
onafhankelijke onderzoeksgroep zonder winstoogmerk, 
heeft computermodellen ontwikkeld die de virale respons 
kunnen voorspellen na een regimeswitch als gevolg 
van virologisch therapiefalen. De RDI-modellen maken 
gebruik van gegevens van meer dan 160.000 patiënten 
in meer dan 40 klinieken, cohorten en klinische trials uit 
meer dan 20 landen, inclusief de Nederlandse Stichting 
HIV Monitoring. RDI heeft hiermee een van de grootste 
databases over hiv-behandeling in de wereld. De vroegste 
modellen gebruikten viral load, CD4+-aantal, behandel-
voorgeschiedenis en resistentiemutaties om de therapie-
respons te voorspellen.1 Recentere modellen werken zelfs 
zonder de informatie van een genotypische resisten-
tietest.2,3 Uit meerdere studies blijkt dat deze modellen, met 
of zonder de beschikbaarheid van resistentiegegevens, een 
nauwkeurig heid van 80% behalen bij hun voorspellingen, 
en dat ze nauwkeuriger zijn in vergelijking met de conven-
tionele (rules-based) algoritmen die de klinische betekenis 
van resistentiemutaties interpreteren (zoals van Stanford 
HIVdb, REGA, ANRS, e.a.). 

Online tool HIV-TRePS
De RDI-modellen vormen de basis van het HIV Treatment 
Response Prediction System (HIV-TRePS), een gratis online 
toegankelijke tool voor hiv-behandelaren. HIV-TRePS kan 
helpen om voor elke individuele patiënt de waarschijn-
lijkheid te schatten dat het cART-regime van keuze leidt 
tot virologische suppressie en om, op basis van de lokaal 

Antiretrovirale combinatietherapie (cART) onderdrukt effectief de replicatie van hiv en 

voorkomt daardoor ziekteprogressie. Sommige patiënten ervaren echter op een zeker 

moment virologisch therapiefalen als gevolg van de selectie van resistente virusvarianten. 

Dit maakt een wijziging (switch) naar een ander, effectief cART-regime noodzakelijk. De 

keuze van het volgende cART-regime – uit circa 25 beschikbare medicijnen uit 6 klassen 

– kan worden gestuurd door een genotypische resistentietest, die informatie geeft voor 

welk antiretroviraal medicijn het virus nog steeds gevoelig is. Maar op de lange termijn 

blijft het optimaliseren van cART bij veel patiënten een ingewikkelde kwestie als gevolg 

van een vaak uitgebreide behandelgeschiedenis en complexe resistentiepatronen. 

Bovendien zijn de hoge kosten van dergelijke diagnostische testen een reden dat zij buiten 

het bereik blijven van veel hiv-behandelaren en hun patiënten.

beschikbare antiretrovirale middelen, het meest effec-
tieve regime te selecteren. In een onderzoek beoordeelden 
hiv-behandelaren uit Canada, VS en Italië HIV-TRePS als 
een nuttige en praktische aanvullende diagnostische tool 
voor hun klinische praktijk.4 HIV-TRePS heeft momenteel 
meer dan 600 gebruikers in 85 landen. Een beperking 

HIV-TRePS is the free online treatment 
response prediction system by RDI

Half a million 
patient-years  
of HIV treatment 
experience  
at the click 
of a mouse

www.hivrdi.org
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van de RDI-database zijn de nog beperkte gegevens over 
de meest recente middelen (bijvoorbeeld dolutegravir en 
elvitegravir), maar naar verwachting zal dit bij updates in 
de nabije toekomst verbeteren.

Voor meer informatie over HIV-TRePS of RDI bezoekt u 
de website (www.hivrdi.org) of neemt u contact op met 
Andrew Revell (andrewrevell@hivrdi.org).

Disclosure
Raph Hamers is lid van de RDI-studiegroep en heeft geen 
financiële belangen te melden.
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Case summary for RDI case 1292, patient ID TestCase

Baseline Data Completed: 27/09/2013

Patient Details Viral Load CD4
DATE OF BIRTH SEX PREGNANT SAMPLE DATE VIRAL LOAD VALUE SAMPLE DATE CD4 VALUE

22/01/1970 M N 16/09/2013 25,400 09/09/2013 342

Genotype
GENOTYPE SAMPLE DATE PROTEASE MUTATIONS RT NRTI MUTATIONS RT NNRTI MUTATIONS

No genotype provided

Treatment History and Drug Exclusions
PREVIOUS DRUG EXPOSURE UNAVAILABLE DRUGS EXCLUDED DRUGS

3TC,AZT,D4T,DDI,IDV/rtv
LPV/rtv,NFV,NVP,SQV/rtv

ENF,MVC D4T,ENF,MVC,TPV/rtv

Predictions*

HIV-TRePS (v5.3.2.0) was instructed to model responses at 24 weeks to user-defined antiretroviral regimens plus
alternatives comprising no more than 4 drugs.

The table below lists the regimen(s) you selected plus the top five alternatives, ranked by the predicted probability of virological response (viral load
<50 copies).
Those regimens that the system predicts will produce a response (using the cut-off value for the probability of response that produces optimal
accuracy) are highlighted in green and those predicted to fail in red.

Predictions of responses at 24 weeks for the regimens you selected plus the top five alternatives (up to 4 drugs)
 RANK  DRUGS USED TO TREAT PATIENT  NO. DRUGS  PROBABILITY VL <50  RANGE OF MODELS PREDICTION  RESPONSE CATEGORY 

 1  DRV/rtv, ETV, RAL  3  83%  75 - 96%  Response 

 2  3TC, DRV/rtv, ETV, RAL  4  82%  73 - 96%  Response 

 3  AZT, DRV/rtv, ETV, RAL  4  81%  76 - 93%  Response 

 4  3TC, DRV/rtv, RAL  3  80%  71 - 96%  Response 

 5  DRV/rtv, EFV, RAL  3  79%  71 - 96%  Response 

 User  ABC, ETV, RAL, TDF  4  55%  45 - 70%  Response 

 User  DRV/rtv, EFV, FTC, TDF  4  51%  43 - 63%  Response 

These predictions were requested without genotype information being provided and were made by models specially developed for that purpose. Their predictions may be
less accurate than those made by models that use the genotype.

* TRePS Predictions Disclaimer

Use of the HIV-TRePS is subject to the following conditions, to which you have agreed:

1. HIV-TRePS is an on-line software programme ("Programme") which enables physicians to input specific user-defined information in order to obtain predictions concerning
the use of combinations of antiretroviral drugs ("Predictions").
2. The RDI does not accept any responsibility for the accuracy of the data entered by the user or the consequences of any inaccuracies in those data.
3. The Predictions provided by the Programme are produced by an experimental system that is unproven and intended for research use only.
4. Responses to HIV treatment are complex and affected by a number of factors not taken into account by the Programme.
5. The selection of drugs for the treatment of HIV infection is the responsibility of the physician in consultation with the patient and reliance should not be placed on the
Predictions for such purposes.
6. The Predictions are not intended to replace professional medical care and attention by a qualified medical practitioner and consequently the RDI does not accept any
responsibility for the selection of drugs, the patient's response to treatment or differences between the Predictions and patients’ responses.

27th September 2013

Verkorte Productinformatie TIVICAY® 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 
monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsin-
formatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke 
bijwerkingen te melden.

Samenstelling: Tivicay 50 mg filmomhulde tabletten be-
vatten dolutegravirnatrium overeenkomend met 50 mg 
dolutegravir. Indicatie: Antiretrovirale combinatiethera-
pie voor de behandeling van hiv-infectie bij volwassenen 
en jongeren vanaf 12 jaar. Dosering: volwassenen (hiv-1 
zonder gedocumenteerde of klinisch vermoede resisten-
tie tegen de klasse van de integraseremmers): eenmaal 
daags één tablet. Volwassenen (hiv-1 met gedocumen-
teerde of klinisch vermoede resistentie tegen de klasse 
van de integraseremmers): tweemaal daags één tablet. 
Jongeren (12 tot 17 jaar met een gewicht van tenminste 
40 kg) geïnfecteerd met hiv-1 dat niet resistent is tegen 
de klasse van de integraseremmers: eenmaal daags één 
tablet. Voor doseringen bij speciale patiëntengroepen 
wordt verwezen naar de volledige productinformatie. 
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame 
stof of voor één van de hulpstoffen. Gelijktijdige toedie-
ning met dofetilide. Waarschuwingen: Voorzorgsmaatre-
gelen in verband met het risico van seksuele overdracht 
moeten worden genomen in overeenstemming met nati-
onale richtlijnen. In geval van resistentie tegen de klasse 
van de integraseremmers moet ermee rekening worden 
gehouden dat de activiteit van dolutegravir aanzien-
lijk gecompromitteerd wordt door virale strengen met 
Q148+≥ 2 secundaire mutaties van G140A/C/S, E138A/
K/T, L741. Dolutegravir en andere verdachte middelen 
moeten onmiddellijk worden stopgezet als zich klach-
ten en verschijnselen van overgevoeligheidsreacties 
ontwikkelen (waaronder, maar niet beperkt tot, ernstige 
huiduitslag of huiduitslag die gepaard gaat met geste-
gen leverenzymconcentraties, koorts, algehele malaise, 
vermoeidheid, pijnlijke spieren of gewrichten, blaren, 
mondlaesies, conjunctivitis, gezichtsoedeem, eosinofilie, 
angio-oedeem). De klinische status inclusief leveraminot-
ransferasen en bilirubine moet worden gecontroleerd. Uit-
stel van het staken van de behandeling met dolutegravir 
of andere verdachte middelen na het begin van over-
gevoeligheid kunnen leiden tot een levensbedreigende 
reactie. Bij patiënten die zijn geïnfecteerd met hiv en een 
ernstige immuundeficiëntie hebben op het moment dat 
de antiretrovirale combinatietherapie wordt ingesteld, 
kan een ontstekingsreactie optreden op asymptomati-
sche of nog aanwezige opportunistische pathogenen 
en ernstige klinische aandoeningen of verergering van 
de symptomen veroorzaken. Van auto-immuunziekten 
(zoals de ziekte van Graves) is ook gemeld dat ze voor-
komen in een setting van immuun-reconstitutie. Controle 
van leverwaarden wordt aanbevolen bij patiënten die 
ook een hepatitis B- en/of C-infectie hebben. Bijzonde-
re aandacht is nodig bij het starten of behouden van 
effectieve behandeling van hepatitis B (volgens be-
handelrichtlijnen) wanneer er met een behandeling op 
basis van dolutegravir bij patiënten die ook geïnfecteerd 
zijn met hepatitis B wordt begonnen. Patiënten moeten 
worden geïnformeerd dat dolutegravir of een andere 
antiretrovirale behandeling de hiv-infectie niet geneest 
en dat ze nog steeds oppor-tunistische infecties en 

andere complicaties bij een hiv-infectie kunnen ontwik-
kelen. Daarom moeten patiënten onder nauwgezette 
klinische observatie blijven van artsen met ervaring in de 
behandeling van deze met hiv geassocieerde ziekten. 
In geval van resistentie tegen de klasse van de integra-
seremmers moeten factoren die de blootstelling aan 
dolutegravir verminderen worden vermeden. Dit geldt 
ook voor de gelijktijdige toediening met geneesmidde-
len die de blootstelling aan dolutegravir verminderen. 
Gevallen van osteonecrose zijn gemeld bij patiënten met 
een gevorderde hiv-aandoening en/of langdurige anti-
retrovirale combinatietherapie. Patiënten moet worden 
aangeraden om medisch advies in te winnen wanneer 
ze last hebben van pijnlijke gewrichten en gewrichtspijn, 
gewrichtsstijfheid of moeite met bewegen. Raadpleeg 
voor informatie over overige waarschuwingen de volle-
dige productinformatie. Interacties: Raadpleeg de vol-
ledige productinformatie voor mogelijke interacties met 
andere geneesmiddelen. Zwangerschap: Het effect van 
dolutegravir op menselijke zwangerschap is onbekend. 
Dolutegravir mag alleen tijdens de zwangerschap wor-
den gebruikt als het verwachte voordeel het mogelijke 
risico voor de foetus rechtvaardigt. Het is niet bekend of 
dolutegravir in de moedermelk wordt uitgescheiden. Het 
wordt aangeraden dat met hiv geïnfecteerde vrouwen 
in geen geval hun zuigelingen borstvoeding geven, om 
de overdracht van hiv te vermijden. Rijvaardigheid: Dui-
zeligheid is gemeld tijdens behandeling met dolutegravir. 
Er dient rekening gehouden te worden met de klinische 
toestand van de patiënt en het bijwerkingenprofiel van 
dolutegravir wanneer de rijvaardigheid van de patiënt 
of zijn/haar vermogen om machines te bedienen wordt 
beoordeeld. Bijwerkingen: Zeer vaak: hoofdpijn, mis-
selijkheid, diarree. Vaak: Insomnia, abnormale dromen, 
duizeligheid, braken, flatulentie, bovenbuikpijn, abdomi-
nale pijn, abdominaal ongemak, huiduitslag, pruritus, ver-
moeidheid, verhogingen van ALAT en ASAT, verhogingen 
van CPK. Soms: overgevoeligheid, immuunreactiverings-
syndroom, hepatitis. Verpakking: Flessen van HDPE (ho-
gedichtheidpolyethyleen) afgesloten met schroefdop-
pen van polypropyleen met een inductieverzegeling met 
een bekleding van polyethyleen. De flessen bevatten 30 
filmomhulde tabletten. Aflevering en vergoeding: U.R. 
Tivicay® wordt sedert 1 oktober 2014 volledig vergoed. 
Voor prijzen zie G-standaard.

Voor medische vragen of bijwerkingen over dit pro-
duct belt u met het Medical Customer Support Center, 
tel. (030) 6938123. Voor de volledige productinformatie 
zie de geregistreerde Samenvatting van de Productken-
merken (24 juli 2014) op http://www.ema.europa.eu/
ema/. ViiV Healthcare BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ 
Zeist. Verkorte Productinformatie (oktober 2014)

NL/DLG/0029/14(1), Exp. oktober 2016

Tivicay is a registered trademark of the ViiV Healthcare 
group of companies. ©2014 ViiV Healthcare group of 
companies All rights reserved.

Verkorte Productinformatie TRIUMEQ®

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 
monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids-
informatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefe-
naren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle 
vermoedelijke bijwerkingen te melden. 

Samenstelling: Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg �l-
momhulde tabletten bevatten 50 mg dolutegravir (als 
natriumzout), 600 mg abacavir (als sulfaat) en 300 mg 
lamivudine. Indicatie: Behandeling van volwassenen 
en jongeren ouder dan 12 jaar die ten minste 40 kg 
wegen en die geïnfecteerd zijn met  het humaan im-
munode�ciëntievirus (hiv). Voorafgaand aan het star-
ten van een behandeling met middelen die abacavir 
bevat-ten dient elke hiv-patiënt gescreend te worden 
op het drager zijn van het HLA-B*5701-allel. Abacavir 
mag niet worden gebruikt bij patiënten die drager 
zijn van het HLA-B*5701-allel. Dosering: volwassenen 
en adolescenten (met een gewicht van tenminste 40 
kg). De aanbevolen dosering is eenmaal daags één 
tablet. Triumeq mag niet worden toegediend aan 
volwassenen en adolescenten die minder wegen 
dan 40 kg omdat het een tablet is in een vaste dosis-
combinatie die niet verlaagd kan worden. Triumeq is 
een tablet in een vaste dosiscombinatie en mag niet 
worden voorgeschreven aan patiënten bij wie aan-
passingen van de dosering nodig zijn. Voor doseringen 
bij speciale patiëntengroepen wordt verwezen naar 
de volledige productinformatie. Contra-indicaties: 
Overgevoeligheid voor de werkzame sto�en of voor 
(één van) de hulpstof(fen). Gelijktijdige toediening met 
dofetilide. Waarschuwingen: Abacavir en dolutegra-
vir zijn beide in verband gebracht met een risico op 
overgevoeligheidsreacties. Ze zijn vaker waargeno-
men bij abacavir, waarbij een aantal levensbedrei-
gend waren en in zeldzame gevallen fataal, wanneer 
ze niet op de juiste manier werden behandeld. Vóór 
behandeling moet de HLA-B*5701-status altijd worden 
gedocumenteerd. Zowel bij een positieve als bij een 
negatieve HLA-B*5701-status met een vermoeden 
van  een overgevoeligheidsreactie voor abacavir na 
eerdere behandeling met abacavir, mag nooit een 
behandeling worden gestart. Er moet onmiddellijk 
met de behandeling met Triumeq worden gestopt, 
zelfs bij het ontbreken van het HLA-B*5701-allel, als een 
overgevoeligheidsreactie wordt vermoed. Vertraging 
in het stoppen van de behandeling kan leiden tot een 
snelle en levensbedreigende reactie. Na staken van 
de behandeling met Triumeq vanwege een vermoede 
overgevoeligheidsreactie, mogen Triumeq en ande-
re geneesmiddelen met abacavir of dolutegravir 
nooit meer worden gestart omdat dit opnieuw kan 
leiden tot het direct terugkeren van deze reactie die 
dan meestal ernstiger is dan de eerste en onder meer 
kan bestaan uit levensbedreigende hypotensie en 
overlijden. Patiënten die een overgevoeligheidsreac-
tie hebben gehad moeten geïnstrueerd worden hun 
resterende Triumeq-tabletten in te leveren. Raadpleeg 
voor informatie over overdracht van HIV, lactaatacido-
se, lipodystro�e, leverziekte, patiënten met chronische 
hepatitis B of C, immuunreactivatiesyndroom, mi-
tochondriale disfunctie, myocardinfarct, osteonecro-

se, opportunistische infecties geneesmiddelresistentie 
en geneesmiddelinteracties de volledige productin-
formatie. Interacties: Raadpleeg de volledige pro-
ductinformatie voor mogelijke interacties met andere 
geneesmiddelen. Zwangerschap: Er zijn geen gege-
vens over het gebruik van Triumeq tijdens de zwanger-
schap. Triumeq mag alleen tijdens de zwangerschap 
worden gebruikt als het verwachte voordeel het mo-
gelijke risico voor de foetus rechtvaardigt. Het wordt 
aanbevolen om in geen geval borstvoeding te geven, 
om de overdracht van hiv te vermijden. Rijvaardig-
heid: Duizeligheid is gemeld tijdens behandeling met 
dolutegravir. Houd rekening met de klinische status van 
de patiënt en het bijwerkingenpro�el van Triumeq wan-
neer de rijvaardigheid van de patiënt of zijn/haar ver-
mogen om machines te bedienen wordt beoordeeld. 
Bijwerkingen: Zeer vaak: insomnia, hoofdpijn, nausea, 
diarree, vermoeidheid. Vaak: overgevoeligheid, anor-
exie, abnormale dromen, depressie, nachtmerrie, 
slaapstoornis, duizeligheid, somnolentie, lethargie, 
hoesten, neussymptomen, braken, �atulentie, abdo-
minale pijn, distensie en ongemak, bovenbuikpijn, 
gastro-oesofageale re�uxziekte, dyspepsie, rash, pruri-
tus, alopecia, artralgie, spieraandoeningen, asthenie, 
koorts, malaise, CPK verhoogd, ALAT/ASAT verhoogd. 
Soms: neutropenie, anemie, trombocytopenie, im-
muunreconstitutiesyndroom, hypertriglyceridemie, 
hyperglykemie, hepatitis. Zelden: pancreatitis, rabdo-
myolyse, amylase verhoogd. Zeer zelden: zuivere apla-
sie van de erytrocyten, perifere neuropathie, paresthe-
sie, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, 
toxische epidermale necrolyse. Verpakking: Flessen 
(in multiverpakkingen per 3 stuks) van wit HDPE (hoge-
dichtheidpolyethyleen) afgesloten met voor kinderen 
moeilijk te openen doppen van polypropyleen met 
een warmte-inductieafdichting met een bekleding 
van polyethyleen. Elke �es bevat 30 �lmomhulde ta-
bletten en een droogmiddel. A�evering: U.R. Triumeq 
wordt sedert 1 november 2014 volledig vergoed. Voor 
prijzen zie G-standaard. 

Voor medische vragen of bijwerkingen over dit pro-
duct belt u met het Medical Customer Support Cen-
ter, tel. (030) 6938123. Voor de volledige productin-
formatie zie de geregistreerde Samenvatting van de 
Productkenmerken (2 september 2014) op http://www.
ema.europa.eu/ema/.

ViiV Healthcare BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist. 
Verkorte Productinformatie (november 2014)

Referentie: 1. TRIUMEQ, Samenvatting van de 
Productkenmerken. 
NL/TRIM/0004/14, Exp. October 2016

TRIUMEQ is a registered trademark of the ViiV Health-
care group of companies. ©2014 ViiV Healthcare 
group of companies. All rights reserved.

dolutegravir/abacavir/
lamivudine
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Update zakboek ‘Geneesmiddelinteracties met antiretrovirale geneesmiddelen’

Prof. dr. D.M. Burger, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Apotheek, Radboudumc Nijmegen

Velen kennen het handige zakboekje 

met een overzicht van geneesmiddel-

interacties met anti-hiv-middelen 

dat door ziekenhuisapotheker/

klinisch farmacoloog David Burger 

(Radboudumc) wordt geschreven. De 

eerste uitgave stamt al uit 2000 en 

inmiddels zijn we toe aan de negende 

druk. Alle informatie is bijgewerkt tot 

oktober 2014. 

Al sinds de komst van de protease-

remmers (PI’s) en de non-nucleoside 

reversetranscriptaseremmers (NNRTI’s) 

in de jaren 90 van de vorige eeuw, is 

het belang van geneesmiddelinter-

acties met antiretrovirale geneesmid-

delen door velen onderkend. Dit is het 

gevolg van het feit dat enerzijds een 

groot aantal geneesmiddelen mogelijk 

een interactie geeft met de PI’s en de 

NNRTI’s en dat anderzijds hiv-geïnfec-

teerde patiënten ook dit grote aantal 

middelen gebruiken voor de behan-

deling of profylaxe van door hiv of 

medicatie veroorzaakte complicaties. 

Het is duidelijk dat elke zorgverlener 

(hiv-behandelaar, hiv-consulent en 

(ziekenhuis)apotheker) die betrokken 

is bij de zorg voor hiv-geïnfecteerde 

personen een breed en gedetailleerd 

inzicht moet hebben in deze inter-

acties, alsmede in de mechanismen 

waardoor die interacties ontstaan. Dit 

boekje is bedoeld om dit inzicht te 

verschaffen.

In de negende druk worden deze inter-

acties besproken voor de antiretro-

virale geneesmiddelen die in oktober 

2014 in Nederland beschikbaar zijn: 

zidovudine, didanosine, stavudine, 

lamivudine, abacavir, emtricitabine, 

tenofovir, saquinavir, indinavir, 

ritonavir, nelfinavir, amprenavir, 

lopinavir+ritonavir, atazanavir, 

fosamprenavir, tipranavir, darunavir, 

nevirapine, efavirenz, etravirine, 

rilpivirine, enfuvirtide, maraviroc, 

raltegravir, elvitegravir/cobicistat, 

dolutegravir. 

Sinds de laatste druk in 2012 zijn de 

integraseremmers elvitegravir en 

dolutegravir aan het pallet toege-

voegd. Elvitegravir wordt geboost 

door cobicistat dat veel van de 

interacties heeft die we zo goed van 

ritonavir kennen. Hogere spiegels 

kunnen dan ook worden verwacht 

van statines, calciumantagonisten, 

benzodiazepines, sildenafil, etc. Ook 

gelijktijdig gebruik met de meeste 

inhalatiecortico steroïden verhoogt de 

kans op het cushingsyndroom.

Hoewel dolutegravir bekend staat 

weinig interacties te veroorzaken, 

is het toch ook niet geheel vrij van 

interacties. Zo mag dolutegravir – net 

als alle andere integraseremmers – 

niet tegelijk met kationen worden 

ingenomen zoals calciumtabletten, 

antacida (bijvoorbeeld Rennie’s) of 

ijzertabletten. Ook multivitamine-

preparaten bevatten vaak hoge 

concentraties kationen zoals calcium 

of magnesium. Het beste is om altijd 

het hiv-middel eerst te geven en de 

complexvormer minimaal 2 uur later. 

Ook interacties met metformine gaan 

belangrijk worden: zowel cobicistat 

als dolutegravir remmen de OCT-2-

transporter in de nieren leidend tot 

hogere concentraties van metformine 

en mogelijk meer toxiciteit. Als laatste 

is geprobeerd alle data rondom de 

nieuwe Direct Acting Antivirals (DAA’s) 

tegen HCV te verwerken in deze 

update.

Nadat de uitgave van het boekje 14 

jaar lang financieel mogelijk werd 

gemaakt door Boehringer Ingelheim, 

is dit nu overgenomen door Gilead. 

Het adres om het boekje te bestellen: 

elize.veenstra@gilead.com



Verkorte productinformatie Reyataz®

Samenstelling: Reyataz, harde capsules, bevatten 150, 200 of 300 mg atazanavir per capsule. 
Farmacotherapeutische categorie: proteaseremmer, ATC-code: J05AE08. Indicaties: Reyataz capsules, gelijktijdig 
toegediend met lage doseringen ritonavir, zijn geïndiceerd voor gebruik bij hiv1 geïnfecteerde volwassenen en pediatrische 
patiënten in de leeftijd van 6 jaar en ouder in combinatie met andere antiretrovirale middelen. Gebaseerd op de beschikbare 
virologische en klinische gegevens van volwassen patiënten, is er geen voordeel te verwachten bij volwassen patiënten met 
stammen die resistent zijn tegen meerdere proteaseremmers (≥ 4 PI mutaties). Er zijn zeer beperkte gegevens beschikbaar 
van kinderen in de leeftijd van 6  jaar tot jonger dan 18 jaar. De keuze voor Reyataz bij voorbehandelde volwassen en 
pediatrische patiënten dient gebaseerd te zijn op individuele virale resistentie tests en de behandelingshistorie van de 
patiënt. Dosering: volwassen patiënten – De aanbevolen dosering van Reyataz capsules voor volwassenen is 300 mg 
eenmaal daags samen met eenmaal daags 100 mg ritonavir en voedsel. pediatrische patienten vanaf 6 jaar – De dosering 
van Reyataz capsules bij pediatrische patiënten is gebaseerd op lichaamsgewicht (15-<20 kg: 150 mg, 20-<40 kg: 
200 mg, ≥40kg: 300 mg; samen met 100 mg ritonavir en voedsel). De beschikbare gegevens ondersteunen niet het 
gebruik bij pediatrische patiënten die minder dan 15 kg wegen. pediatrische patiënten jonger dan 6 jaar: De veiligheid 
en werkzaamheid van REYATAZ bij kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 6 jaar zijn niet vastgesteld. Reyataz mag 
niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 3 maanden wegens veiligheidsbezwaren. Zwangerschap en Post partum: 
Tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap: REYATAZ 300 mg met ritonavir 100 mg geeft mogelijk 
onvoldoende blootstelling aan atazanavir, vooral als de activiteit van atazanavir of de gehele behandeling gecompromitteerd 
wordt als gevolg van geneesmiddelresistentie. Het risico van verdere afname in atazanavirblootstelling wordt verwacht 
als atazanavir gegeven wordt met geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze de blootstelling aan atazanavir verminderen 
(bijvoorbeeld tenofovir of H2-receptorantagonisten). Post partum: Na een mogelijke vermindering in atazanavirblootstelling 
tijdens het tweede en derde trimester, kunnen atazanavirblootstellingen toenemen tijdens de eerste twee maanden na de 
bevalling (zie rubriek 5.2). Daarom moeten patiënten na de bevalling nauwgezet gecontroleerd worden op bijwerkingen. 
Contraindicaties: Overgevoeligheid voor atazanavir of voor één van de hulpstoffen; leverinsufficiëntie; gelijktijdige 
toediening met simvastatine of lovastatine; gelijktijdig gebruik met PDE-remmer sildenafil voor de behandeling van 
uitsluitend PAH, rifampicine, St.  Jans  kruid (Hypericum perforatum) en met substraten van de isovorm CYP3A4 van 
cytochroom P450 die een smalle therapeutisch breedte hebben (zoals quetiapine, alfuzosine, astemizol, terfenadine, 
cisapride, pimozide, kinidine, bepridil, triazolam, oraal toegediend midazolam en ergot alkaloïden; met name ergotamine, 
dihydroergotamine, ergonovine, methylergonovine). Bijzondere waarschuwingen: Patiënten met chronische hepatitis B 
of C die behandeld worden met een antiretrovirale combinatietherapie hebben een verhoogd risico op ernstige en potentieel 
fatale leverbijwerkingen. Extra voorzorgsmaatregelen kunnen nodig zijn bij gebruik van Reyataz bij hemofilie patiënten en 
bij patiënten met onderliggende leverstoornissen. Reyataz met ritonavir wordt niet aanbevolen bij patiënten die hemodialyse 
ondergaan. Speciale voorzichtigheid is nodig bij patiënten met bestaande cardiale geleidingsproblemen (tweedegraads 
of hoger atrioventriculair of complexe bundeltakblokkade) of risicofactoren (bradycardie, lang congenitaal QT, electrolyt 
verstoringen), of bij gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen die mogelijk het PR- en/of QT-interval verlengen en 
cardiale controle bij kinderen wordt aanbevolen op geleide van de aanwezigheid van klinische bevindingen. Er zijn meldingen 
geweest van toegenomen bloeding bij patiënten met type A en B hemofilie. Evaluatie van de fysische kenmerken van de 
redistributie van vet moet onderdeel uitmaken van klinische beoordeling. Lipiden-stoornissen dienen klinisch passend te 
worden behandeld. Het ontstaan van diabetes mellitus, hyperglykemie en exacerbatie van bestaande diabetes mellitus zijn 
gemeld voor patiënten, die proteaseremmers kregen in sommige gevallen ook geassocieerd met ketoacidose. Reversibele 
verhogingen van indirect (nietgeconjugeerd) bilirubine gerelateerd aan remming van UDP-glucuronosyltransferase 
(UGT) werden gezien in patiënten die werden behandeld met Reyataz. Cholelithiase en nefrolithiasie zijn gemeld. Voor 
sommige patiënten was een ziekenhuisopname voor aanvullende behandeling noodzakelijk en sommigen kregen 
complicaties. Indien er klachten of symptomen van cholelithiase of nefrolithiasie optreden, kan worden overwogen om de 
behandeling tijdelijk te onderbreken of het gebruik te staken. In enkele gevallen is nefrolithiasie in verband gebracht met 
acuut nierfalen of nierinsufficiëntie. Hoewel men aanneemt dat bij de etiologie vele factoren een rol spelen zijn gevallen 
van osteonecrose vooral gemeld bij patiënten met voortgeschreden hivinfectie en/of langdurige blootstelling aan CART. 
Immuunreactiveringssyndroom kan optreden. Alle symptomen van de ontstekingsreactie moeten worden beoordeeld en zo 
nodig worden behandeld. Huiduitslag bestaat meestal uit lichte tot matige maculo-papulaire huiderupties die optreden in de 
eerste 3 weken na aanvang van de behandeling met Reyataz. Stevens-Johnson-syndroom, erythema multiforme, toxische 
huiderupties en geneesmiddelenuitslag met eosinofilie en DRESS syndroom zijn gemeld bij patiënten die Reyataz ontvingen. 
Patiënten moeten worden geadviseerd over de klachten en verschijnselen en zij moeten nauwlettend worden gecontroleerd 
op huidreacties. Reyataz moet worden gestaakt als er ernstige huiduitslag optreedt. Nefrolithiasie is gemeld en diverse 
interacties met geneesmiddelen waaronder: statines, NNRTI’s, sterke CYP3A4 inductoren en/of remmers, PDE-5 remmers 
voor de behandeling van erectieledisfunctie, antimycotica, gluco- en/of corticosteroïden, salmeterol, maagzuurremmers. 
Bij gelijktijdig gebruik van een oraal anticonceptivum dient deze tenminste 30 ug ethinylestradiol te bevatten. Reyataz 
capsules bevatten lactose. Vaak en zeer vaak voorkomende bijwerkingen waren: hoofdpijn, icterus van het oog, braken, 
diarree, abdominale pijn, nausea, dyspepsie, geelzucht, huiduitslag, lipodystrofiesyndroom, vermoeidheid. Afleverstatus: 
UR. Vergoeding en prijzen: volledige vergoeding; voor prijzen zie Z-index. Voor de volledige productinformatie, zie 
Samenvatting van de Productkenmerken. Bristol-Myers Squibb BV, Utrecht.  SPC April 2014
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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. Speciale patiëntenpopulaties en lever- en 
nierfunctiestoornissen: zie volledige SPC. 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. 
Patiënten die eerder met de behandeling met tenofovirdisoproxilfumaraat zijn gestopt vanwege nefrotoxiciteit, 
met of zonder reversie van de effecten na het stoppen, mogen niet worden behandeld met Stribild. De 
creatinineklaring, de glucose in de urine en het eiwit in de urine dienen vóór en tijdens (tijdens: ook het 
serumfosfaatgehalte) de behandeling te worden gecontroleerd. De behandeling met Stribild mag niet worden 
gestart bij patiënten met een creatinineklaring < 70 ml/min.. Patiënten die een bevestigde stijging van 
serumcreatinine met meer dan 26,5 µmol/l (0,3 mg/dl) ten opzichte van de uitgangswaarde hebben, moeten 
nauwlettend worden gecontroleerd op de veiligheid voor de nieren. Gebruik van Stribild moet vermeden worden 
bij gelijktijdig of recent gebruik van een nefrotoxisch geneesmiddel. Patiënten met chronische hepatitis B of C 
die antiretrovirale therapie krijgen, lopen een verhoogd risico op ernstige en potentieel fatale leverbijwerkingen. 
Voor verdere informatie zie volledig SPC. De behandeling met nucleosideanalogen moet gestopt worden bij het 
optreden van symptomatische hyperlactatemie en metabole acidose/lactaatacidose, progressieve 
hepatomegalie of snel stijgende aminotransferasespiegels.  Dit geneesmiddel is onderworpen aan 
aanvullende monitoring. Bijwerkingen: Zeer vaak: hypofosfatemie, hoofdpijn, duizeligheid, diarree, braken, 
misselijkheid, huiduitslag, verhoogd creatinekinase, asthenie. Vaak:  neutropenie, , allergische reactie, 
hyperglykemie, hypertriglyceridemie, verminderde eetlust, slapeloosheid, ongewone dromen, verhoogde 
amylasespiegels waaronder verhoogde pancreasamylasespiegels, verhoogde serumlipasespiegels, abdominale 
pijn, dyspepsie, obstipatie, abdominale distensie, flatulentie, verhoogde transaminasen, hyperbilirubinemie, 
vesiculobulaire uitslag, pustuleuze uitslag, maculopapulaire uitslag, jeuk, urticaria, huidverkleuring, verhoogd 
bloedcreatinine, pijn, vermoeidheid. Lactaatacidose, ernstige hepatomegalie met steatose en lipodystrofie 
worden in verband gebracht met tenofovirdisoproxilfumaraat en emtricitabine. Afleverstatus: U.R. Registratie:  
EU/1/13/830/001-002. Registratiehouder: Gilead Sciences International Limited, Cambridge, CB21 6GT, 
Verenigd Koninkrijk. Raadpleeg altijd de volledige Samenvatting van de Productkenmerken voor de uitgebreide 
productinformatie van Stribild.

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
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Verkorte productinformatie Daklinza®

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Samenstelling: Daklinza filmomhulde tabletten bevatten 
daclatasvir dihydrochloride overeenkomend met 30 mg of 60 mg daclatasvir. Farmaco therapeutische categorie: direct werkend 
antiviraal middel, ATC-code: J05AX14. Indicaties: Daklinza is in combinatie met andere geneesmiddelen geïndiceerd voor de 
behandeling van chronische hepatitis C-virus (HCV) infectie bij volwassenen. Zie verder SPC voor compleet overzicht van de 
verschillende combinatietherapieën met Daklinza en behandelduur (rubriek 4.2, 4.4 en 5.1). Dosering: De aanbevolen dosis 
Daklinza is 60 mg eenmaal daags, oraal ingenomen, met of zonder maaltijd. Daklinza moet worden toegediend in combinatie met 
andere geneesmiddelen. Er is geen dosisaanpassing voor Daklinza nodig bij ouderen (patiënten ≥ 65 jaar), patiënten met 
nierfunctiestoornis en patiënten met lichte (Child-Pugh A, score 5-6), matige (Child-Pugh B, score 7-9) of ernstige (Child-Pugh C, 
score ≥ 10) leverfunctiestoornis. Daklinza is niet onderzocht bij patiënten met gedecompenseerde cirrose. De veiligheid en 
werkzaamheid van Daklinza bij kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens 
beschikbaar. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik van 
geneesmiddelen die cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) en P-glycoproteïnetransporter (p-gp) sterk induceren en daarom kunnen 
leiden tot een lagere blootstelling aan en verlies van werkzaamheid van Daklinza. Deze groep van geneesmiddelen omvat, maar is 
niet beperkt tot, fenytoïne, carbamazepine, oxcarbazepine, fenobarbital, rifampicine, rifabutine, rifapentine, systemisch 
dexamethason en het kruidenmiddel Sint-Janskruid Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Daklinza mag niet als 
monotherapie worden toegediend. Daklinza moet worden toegediend in combinatie met andere geneesmiddelen voor de 
behandeling van chronische HCV-infectie. De veiligheid en werkzaamheid van Daklinza is niet vastgesteld voor de behandeling van 
HCV-infectie bij pre-, peri- of post-levertransplantatiepatiënten of bij patiënten met een andere orgaantransplantatie, patiënten met 
gelijktijdige infectie met hiv of HBV en patiënten met gedecompenseerde cirrose. De werkzaamheid van Daklinza als onderdeel van 
een herbehandelschema bij patiënten met eerdere blootstelling aan een NS5A-remmer is niet vastgesteld. Genotype-specifieke 
activiteit: Vanwege beperkte ervaring in het gebruik van sofosbuvir in combinatie met Daklinza bij patiënten met genotype 
1-infectie en gecompenseerde cirrose zijn er onzekerheden betreffende de meest geschikte manier om Daklinza te gebruiken 
(duur, rol van ribavirine) bij zulke patiënten. Vanwege beperkingen in het cruciale onderzoek blijven er veel onzekerheden bestaan 
betreffende de meest geschikte manier om Daklinza toe te passen bij de behandeling van genotype 2- en 3-infectie en hoe de 
behandeling aan te passen op basis van belangrijke factoren die mogelijk de virologische respons beïnvloeden. Hoewel het niet is 
onderzocht bij patiënten met genotype 4-infectie, is de verwachting dat de combinatie van Daklinza en sofosbuvir vergelijkbare 
activiteit vertoont bij genotype 4 als gezien bij genotype 1, gebaseerd op antivirale activiteit en beschikbare klinische gegevens 
met Daklinza in combinatie met peginterferon en ribavirine. Daklinza is niet onderzocht bij patiënten met HCV genotypes 5 en 6, 
en er kan geen behandelschema aanbevolen worden. Zwangerschap en anticonceptievereisten: Daklinza dient niet te worden 
gebruikt tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie gebruiken. Het gebruik van 
zeer effectieve anticonceptie dient gecontinueerd te worden gedurende 5 weken na voltooien van de Daklinza behandeling. 
Ouderen: Klinische gegevens bij patiënten ≥65  jaar zijn beperkt. In klinische studies met Daklinza in combinatie met sofosbuvir of 
met peginterferon alfa en ribavirine zijn geen verschillen in respons waargenomen tussen ouderen en jongere patiënten. 
Interacties met geneesmiddelen: Gelijktijdig gebruik van Daklinza kan de concentratie van andere geneesmiddelen beïnvloeden en 
andere geneesmiddelen kunnen de concentratie van daclatasvir beïnvloeden. Zie rubriek 4.3 voor een overzicht van 
geneesmiddelen die gecontra-indiceerd zijn voor gebruik met Daklinza wegens mogelijk verlies van therapeutisch effect. Zie 
rubriek 4.5 voor bekende en andere mogelijk significante geneesmiddelinteracties. Pediatrische patiënten: Daklinza wordt niet 
aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat de veiligheid en werkzaamheid niet zijn vastgesteld bij deze 
patiënten. Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van Daklinza: Daklinza bevat lactose. Patiënten met zeldzame 
erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen dit 
geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkingen: De meest gemelde bijwerkingen waren vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid. 
Er werden geen bijwerkingen van graad 3 of 4 gemeld. Twee patiënten zijn gestopt wegens bijwerkingen, welke als niet-
gerelateerd aan de onderzoeksbehandeling werden beschouwd. De volgende bijwerkingen werden vaak gemeld: verminderde 
eetlust, depressie, angst, slapeloosheid, duizeligheid, migraine, opvlieger, hoesten, dyspneu, insoanningskortademigheid, 
neusverstopping, diarree, bovenbuikpijn, constipatie, flatulentie, gastro-oesofageale refluxziekte, droge mond, braken, jeuk, droge 
huid, alopecia, huiduitslag, artralgie, spierpijn en prikkelbaarheid. Het veiligheidsprofiel van daclatasvir in combinatie met 
peginterferon alfa en ribavirine was vergelijkbaar met wat wordt gezien bij peginterferon alfa en ribavirine alleen, ook bij patiënten 
met cirrose. Afleverstatus: UR Vergoeding en prijzen:.Vergoeding op basis van een Bijlage 2 voorwaarde: voor prijzen zie Z-index. 
Voor volledige productinformatie, zie Samenvatting van de Productkenmerken. Bristol-Myers Squibb B.V., Utrecht, SPC november 2014.

Referenties
1. SmPC Daklinza.
2.  Sulkowski MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M, et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV 

infection. N Engl J Med 2014; 370: 211-21.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE HARVONI®H
Samenstelling: 90 mg ledipasvir en 400 mg sofosbuvir per filmomhulde 
tablet. Farmacotherapeutische categorie: direct werkend antiviraal 
middel, ATC code: nog niet toegewezen. Farmaceutische vorm: film
omhulde tabletten. Therapeutische indicaties: Chronische hepatitis C 
(CHC) bij volwassenen. Dosering en wijze van toediening: 1 tablet 
eenmaal daags met of zonder voedsel. Contra-indicaties: Overgevoelig
heid voor de werkzame stoffen of voor één van de hulpstoffen. Gelijk
tijdige toediening met rosuvastatine of St. Janskruid (Hypericum  
perforatum). Waarschuwingen/voorzorgen: Harvoni mag niet gelijk
tijdig worden toegediend met andere geneesmiddelen die sofosbuvir  
bevatten. Geneesmiddelen die krachtige inductoren van P glyco proteïne 
(P gp) zijn (bijv. rifampicine, carbamazepine en fenytoïne), mogen niet 
samen met Harvoni worden gebruikt. Gelijktijdige toediening van Harvoni 
met HMG CoA reductaseremmers (statines) kan leiden tot een signi
ficante stijging van de concentratie van het statine, wat het risico op 
myopathie en rabdomyolyse verhoogt. Harvoni bevat de azokleurstof 
zonnegeel FCF aluminiumpigment (E110), die allergische reacties kan 
veroorzaken. Het bevat ook lactose. Bijwerkingen: Zeer vaak: hoofd
pijn, vermoeidheid. Afleverstatus: U.R. Registratie: EU/1/14/958/ 
001002. Registratiehouder: Gilead Sciences Inter national Ltd,  
Cambridge, CB21 6GT, Verenigd Koninkrijk. Raadpleeg altijd de  
volledige Samenvatting van de Productkenmerken voor de uitgebreide 
productinformatie van Harvoni.

Referenties
1. HARVONI Summary of Product Characteristics, November 2014. 2. EASL 
Clinical Practice Guidelines. April 2014. Available at: http://www.easl.
e u /_ n e w s r o o m / l a te s t n e w s /e a s l  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  
treatmentofhepatitisc2014. 3. Afdhal N et al. N Engl J Med 2014;370: 
1889–1898. 4. Afdhal N et al. N Engl J Med 2014;370:1483–1493. 5. Kowdley 
KV et al. N Engl J Med 2014;370:1879–1888.

H Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende 
monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheids
informatie worden vastgesteld. Beroeps beoefenaren 
in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoe
delijke bijwerkingen te melden bij Nederlands Bijwer
kingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl Of 
Gilead Sciences Netherlands B.V. Tel: 020 718  3650 
Fax: 020 718 3651 email: Benelux.safety@gilead.com
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N(t)RTI-sparend regime als eerstelijnsbehandeling bij hiv-1

Verstrekking hiv-medicatie

Een N(t)RTI-sparende behandeling 

met raltegravir (RAL) plus ritonavir-

‘boosted’ darunavir (DRV/r) is niet 

inferieur aan behandeling met 

tenofovir-emtricitabine (TDF-FTC) 

plus DRV/r bij therapienaïeve hiv-1-

patiënten met een CD4-aantal ≥ 200/

µl. Dat concluderen François Raffi en 

collega’s in The Lancet.

Hoewel ze een belangrijke plaats 

hebben bij de behandeling van hiv, 

wordt het gebruik van nucleoside 

of nucleotide reversetranscriptase-

remmers (N(t)RTI’s) beperkt door 

toxiciteit. In deze gerandomi-

seerde openlabel ‘non-inferiority’ 

fase III-studie evalueerde een 

internatio naal gezelschap de effec-

tiviteit van RAL plus DRV/r dan wel 

TDF-FTC plus DRV/r bij niet-eerder 

behandelde volwassenen met hiv-1-

infectie.

Tussen augustus 2010 en september 

2011 werden 805 therapienaïeve 

volwassenen uit 15 Europese landen 

In 2014 kreeg het Servicepunt van 

Hiv Vereniging Nederland (HVN) 

veel klachten over de verstrekking 

van medicijnen. In een groot aantal 

gevallen werd niet meer voor 

drie maar voor slechts één maand 

medicatie meegegeven. De reden 

daarvoor bleek een overeenkomst 

tussen de apothekers en zorgverzeke-

raars te zijn. 

Daarin staat dat er slechts voor een 

periode van één maand mag worden 

afgeleverd als de kosten van het 

geneesmiddel meer dan 1.000 euro 

per maand bedragen. Omdat het 

1:1 gerandomiseerd naar orale behan-

deling met 400 mg RAL 2 dd plus 

800 mg DRV en 100 mg ritonavir 1 dd 

(N(t)RTI-sparend) of TDF-FTC in een 

245 mg en 200 mg vastedosiscombi-

natie 1 dd plus 800 mg DRV en 100 mg 

ritonavir 1 dd (standaard). Het primaire 

eindpunt was de tijd tot virologisch 

of klinisch falen, gedefinieerd als een 

van de volgende gebeurtenissen: een 

verandering van een van de compo-

nenten van de behandeling voor 

week 32 als gevolg van onvoldoende 

virologische respons, geen virolo-

gische respons op week 32, hiv-1-RNA-

concentratie van 50 kopieën per ml 

of hoger op elk moment na week 32; 

dood (alle oorzaken); een nieuw of 

recidief aids-event of een ernstig 

non-aids-event. 

Tijdens de mediane follow-upperiode 

van 123 weken was bij 77 patiënten 

(19%) in de N(t)RTI-sparende groep en 

61 patiënten (15%) in de standaard-

groep sprake van therapiefalen. Na 

96 weken ging het om respectievelijk 

17,8 en 13,8%. Met een verschil van 

4,0% (95%-BI -0,8 tot 8,8) tussen 

de groepen werd voldaan aan het 

non-inferiority criterium. Dit was 

echter alleen het geval bij patiënten 

met een CD4-aantal ≥ 200 per µl. 

De frequenties van ernstige bijwer-

kingen of bijwerkingen die gevolgen 

hadden voor de samenstelling van 

de behandeling waren vergelijkbaar 

tussen de groepen (10,2 versus 8,3 per 

100 persoonsjaren en 3,9 versus 4,2 

per 100 persoonsjaren). De auteurs 

concluderen dan ook dat RAL plus 

DRV/r een alternatief zou kunnen zijn 

voor N(t)RTI-regimes bij de eerste-

lijnsbehandeling van patiënten met 

een CD4-aantal ≥ 200/µl. Een mogelijk 

nadeel van dit regime is echter 

dat raltegravir 2 dd moet worden 

ingenomen.

Raffi F, Babiker AG, Richert L, et al. Ritonavir-
boosted darunavir combined with raltegravir or 
tenofovir-emtricitabine in antiretroviral-naive 
adults infected with HIV-1: 96 week results from 
the NEAT001/ANRS143 randomised non-inferiority 
trial. Lancet. 2014;384:1942-51.

MEDISCH NIEUWS

maandelijks ophalen van de medicatie 

een grote belasting vormt voor de 

patiënt en mogelijk een negatief effect 

heeft op de therapietrouw, is HVN 

samen met de Nederlandse Vereniging 

voor Hiv Behandelaren in gesprek 

gegaan met Achmea. Na analyse blijkt 

dat op basis van de huidige Achmea 

Geneesmiddelen Prijslijst (AGP), op 

dit moment geen enkel hiv-middel 

meer dan 1.000 euro per maand kost. 

Achmea verzoekt in de nieuwsbrief 

van februari 2015 apothekers dan 

ook in het vervolg de hiv-medicatie 

voor de voorgeschreven periode af te 

leveren, met een maximum van drie 

maanden. Een uitzondering vormt 

de eerste-uitgiftetermijn van twee 

weken.

Hiv Vereniging Nederland en Achmea, februari 2015
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Hormonale anticonceptie en het risico op hiv

Het gebruik van depotinjecties 

medroxyprogesteronacetaat is geasso-

cieerd met een 40% verhoogd risico 

op hiv, dat concluderen Lauren Ralph 

et al. op basis van een meta-analyse 

naar het effect van hormonale anticon-

ceptie op het hiv-risico. De resultaten 

werden onlangs gepubliceerd in The 

Lancet Infectious Diseases.

De resultaten van epidemiologisch 

onderzoek naar de rol van hormonale 

anticonceptie op het hiv-risico bij 

vrouwen zijn niet consistent. Ralph et al. 

voerden dan ook een meta-analyse uit 

van de meest recente observationele 

data. De 12 studies die voldeden aan 

de inclusiecriteria werden uitgevoerd 

in sub-Sahara Afrika en hadden een 

mediane follow-upperiode variërend 

van 12 tot 31,2 maanden. In twee 

studies werden hoogrisicovrouwen 

(prostituees of vrouwen met een 

sero discordante partner) geïncludeerd; 

in de andere studies werd het effect 

bij vrouwen in de algemene bevolking 

onderzocht.

De associatie tussen het gebruik van 

depotinjecties medroxyprogesteron-

acetaat en hiv werd onderzocht in 

10 studies. Uit een gepoolde analyse 

bleek het gebruik van de prikpil 

geassocieerd met een toegenomen 

hiv-risico ten opzichte van wanneer 

niet-hormonale of geen anticonceptie 

werd gebruikt (gepoolde hazard ratio 

(HR) 1,40; 95%-BI 1,16-1,69). Dit risico 

was iets lager wanneer alleen werd 

gekeken naar vrouwen in de algemene 

bevolking (gepoolde HR 1,31; 95%-BI 

1,10-1,57). In de individuele studies 

uitgevoerd bij hoogrisicovrouwen werd 

een groter effect van depot injecties 

medroxyprogesteronacetaat op hiv 

gerapporteerd (HR 1,73 en 3,93). De 

aanzienlijke heterogeniteit tussen 

deze studies verhinderde echter het 

samenvoegen van de data. Er was geen 

bewijs voor een toegenomen hiv-risico 

door het gebruik van orale anticon-

ceptie (gepoolde HR 1,00; 0,86-1,16) 

of norethisteron-enanthaat (gepoolde 

HR 1,10; 0,88-1,37).

Deze resultaten bevestigen bevin-

dingen uit eerdere studies en kunnen 

direct worden gebruikt voor beleids-

vorming, aldus Ralph. De vraag blijft 

echter of de relatie tussen het gebruik 

van hormonale anticonceptie en het 

hiv-risico zou moeten worden onder-

zocht in een gerandomiseerde trial. 

Ralph LJ, McCoy SI, Shiu K, et al. Hormonal 
contraceptive use and women’s risk of HIV 
acquisition: a meta-analysis of observational 
studies. Lancet Infect Dis. 2015 Jan 8. pii: 
S1473-3099(14)71052-7.

Access to Medicine Index 2014

Om de beschikbaarheid van 

hiv-medicatie te vergroten is het nodig 

de geografische reikwijdte waarbinnen 

licenties worden verspreid verder uit 

te breiden. Dat is een van de conclusies 

uit de Access to Medicine Index 2015.

Vooraanstaande farmaceutische 

bedrijven blijven werken aan het 

vergroten van de beschikbaarheid van 

medicijnen in ontwikkelingslanden, zo 

blijkt uit de laatste Access to Medicine 

Index. De index – die in februari 2015 in 

Brussel is gelanceerd – laat zien dat meer 

bedrijven nieuwe business modellen 

opzetten om de beschikbaarheid van 

medicijnen te vergroten. Daarnaast 

worden meer licenties voor het 

produceren van generieke medicijnen 

verleend aan bedrijven in ontwik-

kelingslanden. Wat de hiv-remmers 

betreft gaat het de goede kant op: van 

de 33 antiretrovirale middelen die 

de 20 geanalyseerde bedrijven op de 

markt hebben, zijn er 22 waarvan de 

licentie bij vijf of meer generieke farma-

ceutische producenten in het bezit 

zijn. Om de concurrentie te vergroten 

en de prijzen te verlagen, benadrukt 

de index echter de noodzaak om de 

licenties van ‘on-patent on-market’-

producten te verspreiden in een groter 

geografisch gebied en onder meer fabri-

kanten. De index bespreekt daarnaast 

ook de uitdaging van het behandelen 

van hepatitis C en de hoge kosten van 

nieuwe middelen. Verwijzend naar 

de aanpak die werd gebruikt om de 

beschikbaarheid van hiv/aids-medicatie 

na de jaren 90 te vergroten, stelt de 

Access to Medicine Index dat nieuwe 

mechanismen nodig zijn om betaalbare 

medicijnen en concurrentie te verze-

keren en innovatie te stimuleren. 

Om de index te kunnen samenstellen, 

verzamelde en analyseerde Access to 

Medicine data van de top 20 farmaceu-

tische bedrijven. Het doel van de index 

is om de farmaceutische industrie 

aan te moedigen mee te werken 

aan het beter beschikbaar stellen 

van medicijnen, door de bedrijven 

onderling te vergelijken en hun inspan-

ningen openbaar te presenteren. Het 

volledige rapport is te raadplegen op: 

www.accesstomedicineindex.org

HIV Monitoring, 19 februari 2015
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Congressen en symposia

21 APRIL 2015

3rd Optimize Workshop: Using DAAs in Patients with 

Cirrhosis and Liver Recipients

Wenen, Oostenrijk. Info: www.virology-education.com

22 T/M 26 APRIL 2015

The International Liver CongressTM 2015 (EASL)

Wenen, Oostenrijk. Info: www.easl.eu

25 T/M 28 APRIL 2015

25th European Congress of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases (ECCMID)

Kopenhagen, Denemarken. Info: www.eccmid.org

29 APRIL T/M 2 MEI 2015

9th American Conference for the Treatment of HIV (ACTHIV)

Dallas, VS. Info: www.acthiv.org

5 T/M 9 MEI 2015

9th INTEREST Workshop on HIV Treatment, Pathogenesis, 

and Prevention Research in Resource-Limited Settings

Harare, Zimbabwe. Info: http://www.virology-education.com 

7 T/M 8 MEI 2015

13th Annual CME Symposium HIV Management 2015

New York, VS. Info: http://www.newyorkcourse.com

8 T/M 9 MEI 2015

4th Annual CME Symposium – Hepatitis C Management: State 

of the Art

New York, VS. Info: http://www.hep2015.com 

11 T/M 15 MEI 2015

28th International Conference on Antiviral Research (ICAR)

Rome, Italië. Info: http://www.isar-icar.com

12 T/M 16 MEI 2015

33rd Annual Meeting of the European Society of Paediatric 

Infectious Diseases (ESPID) 

Leipzig, Duitsland. Info: http://espid2015.kenes.com/ 

24 T/M 28 MEI 2015

14th Conference of the International Society of Travel Medicine

Québec City, Canada. Info: http://www.istm.org/cistm14

25 T/M 26 MEI 2015

XIII International Conference on HIV and AIDS (ICHA 2015)

Londen, VK. Info: www.waset.org/conference/2015/05/

london/ICHA

25 T/M 26 MEI 2015

XIII International Conference on Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases (ICCMID 2015)

Londen, VK. Info: https://www.waset.org/conference/2015/05/

london/ICCMID

26 T/M 28 MEI 2015

16th International Workshop on Clinical Pharmacology of 

HIV & Hepatitis Therapy

Washington DC, VS. Info: http://www.virology-education.com 

3 T/M 5 JUNI 2015

13th European Meeting On HIV & Hepatitis – Treatment 

Strategies & Antiviral Drug Resistance

Barcelona, Spanje. Info: http://www.virology-education.com 

7 T/M 11 JUNI 2015

6th Congress of European Microbiologists (FEMS 2015)

Maastricht, Nederland. Info: http://fems-microbiology.kenes.com

19 T/M 22 JULI 2015

8th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and 

Prevention (IAS 2015) 

Vancouver, Canada. Info: www.ias2015.org

10 T/M 12 AUGUSTUS 2015

World Congress on Infectious Diseases

Londen, VK. Info: http://infection.omicsgroup.com

13 T/M 16 SEPTEMBER 2015

World STI & HIV Congress 2015

Brisbane, Australië. Info: www.worldsti2015.com

25 T/M 26 SEPTEMBER 2015

XIII International Conference on Virology and Infectious 

Diseases

Londen, VK. Info: https://www.waset.org/conference/2015/09/

london/ICVID

7 T/M 11 OKTOBER 2015

ID Week 2015TM

San Diego, VS. Info: http://www.idweek.org

19 T/M 21 OKTOBER 2015

5th International Conference on Vaccines & Vaccination

San Francisco, VS. Info:  

http://omicsgroup.com/vaccines-vaccination-conference-2015

AGENDA
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The only single-pill regimen built with dolutegravir

TRIUMEQ* is the � rst HIV regimen to
have demonstrated statistically superior
e�  cacy vs � xed-dose EFV/TDF/FTC in 
treatment-naïve patients at 48 and 96 weeks1

*    In studies supporting TRIUMEQ, DTG 50mg + ABC 600mg/3TC 300mg 
were used. Bioequivalence has been demonstrated.

In order to reduce the chance of abacavir hypersensitivity reaction, 
before initiating treatment with abacavir-containing products, 
screening for carriage of the HLA-B*5701 allele should be performed 
in any HIV-infected patient, irrespective of racial origin. Triumeq 
should neither be used in patients known to carry the HLA-B*5701 
allele nor in patients with suspected hypersensitivity against abacavir 
or dolutegravir.1

1.  TRIUMEQ Summary 
of Product Characteristics.

NL/TRIM/0003/14, Exp. October 2016



STRIBILD: KRACHTIGE 
PRESTATIES BIJ HIV1-3

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 STRIBILD3
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