
Wijzigingenoverzicht NVHB richtlijn 28 februari 2019 

Datum Hoofdstuk/paragraaf Wijziging 

28-02-2019 3. Behandeling van hiv-1 infectie bij 
kinderen 

• Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-
arv/0 

• Toevoeging NIH-richtlijn over opportunistische infecties: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/brief-
html/5/pediatric-opportunistic-infection/0 

2.2. Keuze van antiretrovirale therapie 
bij naïeve volwassenen met hiv 

Noot over Nederlandse voorkeursmedicatie vervallen, 
omdat dit nu ook in de VS richtlijn vermeld is 

14. Interacties Correctie contact mailadres 

20-02-2019 17.5. Vaccinatie bij reizigers met hiv Verouderde tekst achtergronden is vervallen 

17.4. Vaccinaties tegen hepatitis A en B Correctie broken link RIVM rapport 

15. Profylaxe en behandeling van 
opportunistische infectie 

• Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/brief-html/4/adult-
and-adolescent-opportunistic-infection/392/whats-new 

• Noot over Mycobacterium avium is vervallen (want is nu 
opgenomen in NIH-richtlijn) 

• PJP gewijzigd in PCP 

14. Interacties Correctie broken link KNMP 

13. Screening van mensen met hiv op 
anogenitale maligniteiten 

• Actualisatie NIH-richtlijn:  
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-
adolescent-opportunistic-infection/343/hpv 

• Engelstalige kopjes in tekst over anuscarcinoom 
gewijzigd in Nederlandstalige kopjes (geen 
inhoudelijke wijziging) 

• Toevoeging advies over achterwege blijven indicatie 
HPV-vaccinatie 

12. Comorbiditeit en bijwerkingen Actualisatie EACS-richtlijn 

10.2. Hepatitis C Actualisatie HCV-richtsnoer 

10.1. Hepatitis B • Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/brief-html/4/adult-
and-adolescent-opportunistic-infection/392/whats-new  

• Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

• Actualisatie EACS-richtlijn 

9.2. Adviezen m.b.t. inname van anti-hiv 
middelen bij vergeten van slikmoment 

Taalkundige correcties (geen inhoudelijke wijziging) 

8. Hiv-2 bij volwassenen: Behandeling en 
monitoring 

Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

7. Preventie van moeder-kind 
overdracht: zwangerschap, bevalling en 
neonatale periode 

• Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/brief-
html/3/perinatal/0 

• Toevoeging noot over screening zwangere hiv-
negatieve vrouw met hiv-positieve partner in 3e 
trimester 

5. Diagnostiek en behandeling primaire 
hiv-infectie 

• Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-
adolescent-arv/37/whats-new-in-the-guidelines-  

• Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

4.2. Spiegelbepaling • Actualisatie pediatrische NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/brief-
html/2/pediatric-arv/45/whats-new-in-the-guidelines  

• Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

4. Monitoring • Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-
adolescent-arv/37/whats-new-in-the-guidelines-  
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• Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

2.4. Richtlijn anti-retrovirale therapie bij 
voorbehandelde mensen met hiv 

• Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-
adolescent-arv/37/whats-new-in-the-guidelines-  

• Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

2.3. Tijdelijk onderbreken van 
antiretrovirale therapie 

Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

2.2. Keuze van antiretrovirale therapie 
bij naïeve volwassenen met hiv 

• Actualisatie NIH-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-
adolescent-arv/37/whats-new-in-the-guidelines-  

• Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

2.1. Wanneer beginnen? Link aangepast naar juiste inhoudelijke plaats in NIH-
richtlijn (geen inhoudelijke wijziging) 

19-11-2018 Controle van mensen met antiretrovirale 
therapie (polikliniek) 

Correctie broken link cardiovasculair risicoprofiel 

Addendum: normen voor 
verpleegkundige consulenten hiv/aids 

Norm 8 nascholingspunten per jaar toegevoegd 

Addendum: normen voor hiv-
behandelaren 

Norm nieuwe hiv-patiënten verlaagd van 10 naar 5 per 
jaar 

07-11-2018 17.5. Vaccinatie bij reizigers met hiv Verwijzing naar pagina met adressen bureau’s voor 
reizigersadvisering vervallen 

05-11-2018 2.3. Tijdelijk onderbreken van 
antiretrovirale therapie 

Verwijzing naar pagina met halfwaardetijden vervallen 
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