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Herziene versie november 2006 
In 2006 is de richtlijn door een kerngroep bijgesteld. Deze kerngroep bestond uit de 
volgende leden: 
- Dr. K. Brinkman, internist-infectioloog, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam 

(voorzitter) 
- Mw. drs. M.K. Tuut, epidemioloog, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 

Utrecht (secretaris) 
- Dr. K. Boer, gynaecoloog, Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam, 

Amsterdam 
- Dr. D.M. Burger, ziekenhuisapotheker, Universitair Medisch Centrum Sint Radboud, 

Nijmegen 
- Mw. Dr. S.P.M. Geelen, kinderarts-infectioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht, 

Utrecht 
- Mw. dr. S. Jurriaans, viroloog, Academisch Medisch Centrum Universiteit van 
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- Dr. G. Schrey, internist, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 
- Mw. drs. S.C.J.M. Vervoort, verpleegkundig specialist hiv/aids, Universitair Medisch 

Centrum Utrecht, Utrecht 
 
In 2007 is de richtlijn opnieuw door de kerngroep bijgesteld. Het hoofdstuk anogenitale 
maligniteiten is voorbereid door mw. drs. E. Jong, internist in opleiding, Slotervaart 
Ziekenhuis, Amsterdam. 
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SAMENVATTING AANBEVELINGEN 
 
De werkgroep is van mening dat  
1. bij symptomatische patiënten met HIV-infectie behandeling in alle gevallen dient  plaats te 
vinden; 
1. bij asymptomatische patiënten HIV-behandeling gestart moet worden voordat het aantal 

CD4 cellen < 200/mm3 is vanwege de sterk vergrote kans op het ontstaan van AIDS of 
overlijden ten gevolge van HIV-infectie bij patiënten met < 200 CD4 cellen/mm3. 

 
Bij de uitwerking van deze aanbeveling dienen de onderstaande criteria in acht te worden 
genomen. 
 
Kliniek CD4 cellen, per mm3 HIV-1-RNA, kopieën 

per ml 
Behandeling Bewijskracht

CDC categorie B,C elke uitslag elke uitslag ja* A1 
< 200 elke uitslag ja A2 

< 100.000 overwegen†,‡ B 200-350 
> 100.000 ja B 
< 100.000 nee D 

CDC categorie A 

> 350 
> 100.000 nee‡ D 

* Bij een opportunistische infectie met een grote kans op klinische progressie van de infectie ten gevolge van  
immuunreconstitutie door HIV-behandeling, heeft het de voorkeur om indien mogelijk de HIV-behandeling uit te stellen tot 2 
maanden na aanvang van de behandeling van de opportunistische infectie. 

† Afhankelijk van kliniek, kans op adequate therapietrouw, te verwachten toxiciteit van de anti-HIV behandeling (in geval 
 van co-medicatie). 
‡ Monitoring van het aantal CD4 cellen en de snelheid van daling van het aantal cellen dienen frequent plaats te vinden (4 

keer per jaar) 
 
De werkgroep is van mening dat voor het starten van de antiretrovirale therapie alle 
maatregelen genomen dienen te worden om de therapietrouw te optimaliseren. Met name 
wordt gewezen op het geven van goede informatie en het reduceren van stress (belang van 
sociaal netwerk, geven van goede informatie, etc.). 
De werkgroep beveelt aan het aantal pillen per inname en de frequentie van pilinname tot 
een minimum te beperken. Het verdient de voorkeur een combinatie van antiretrovirale 
middelen samen te stellen zonder dieetrestricties. 
De werkgroep beveelt alleen die combinaties van antiretrovirale middelen aan die één- of 
tweemaal daags genomen kunnen worden. 
 
Het verdient de voorkeur een combinatie van antiretrovirale middelen samen te stellen met 
zo min mogelijk (te verwachten) bijwerkingen. 
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Herziene versie november 2006 
Aanbevelingen keuze Nucleoside Reverse Transcriptase remmers (NRTIs) 
NB: De volgorde van keuzes is alfabetisch weergegeven en geeft geen voorkeur van de 
werkgroep aan. 
 
Keuze Nucleoside Reverse Transcriptase remmers (NRTIs) 
Bij de keuze van 2 NRTIs als initiële therapie bij naïeve volwassen patiënten verdienen de 
volgende combinaties de voorkeur: abacavir + lamivudine/emtricitabine of didanosine EC + 
lamivudine/emtricitabine of tenofovir + lamivudine/emtricitabine of zidovudine + 
lamivudine/emtricitabine of zidovudine + didanosine 
 
Gezien het bijwerkingen patroon van d4T adviseert de werkgroep d4T niet in de eerste lijn voor 
te schrijven. 
De combinaties stavudine + zidovudine en stavudine + didanosine of tenofovir + didanosine 
dienen te allen tijde gemeden te worden. 
 
De volgende combinaties en doseringen worden derhalve aanbevolen: 

-Abacavir 2 dd 300 mg of 1 dd 600 mg + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 
mg/emtricitabine 1 dd 200 mg (de vaste combinatie abacavir 600 mg/ lamivudine 300 mg = 
Kivexa®) 
-Didanosine 1 dd 400 mg (gewicht > 60 kg*) + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 
mg/emtricitabine 1 dd 200 mg 
-Tenofovir 1 dd 245 mg + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 mg/ emtricitabine 1 dd 200 
mg/emtricitabine 1 dd 200 mg 
-Zidovudine 2 dd 300 mg + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 mg/emtricitabine 1 dd 200 
mg/emtricitabine 1 dd 200 mg (de vaste combinatie zidovudine 300mg/lamivudine 150 mg = 
Combivir®) 
-Zidovudine 2 dd 300 mg + didanosine 1 dd 400 mg EC (gewicht > 60 kg*) 

*1 dd 250 mg bij gewicht < 60 kg 
Deze 2 NRTIs te combineren met een NNRTI of een PI met ritonavir (de zo genaamde boosted 
PI). 
De werkgroep is van oordeel dat triple NRTI-HAART therapie niet in de eerste lijn 
voorgeschreven dient te worden bij naïeve volwassenen. 
 
Bij patiënten die met tenofovir starten wordt geadviseerd : 
Bereken: creatinine klaring met 24 uurs urine of volgens formule van Cockcroft en Gault 
Bepaal: serum creatinine, ureum, natrium, kalium, calcium, magnesium, en fosfaat  
bij aanvang van therapie. 
Gegeven de voor en nadelen van extra onderzoekingen en controles wordt aangeraden:  
-Extra lab-controles in ieder geval te verrichten bij:  

1. tenofovir in combinatie met atazanavir, lopinavir of  ritonavir (iedere dosering) 
2. tenofovir in combinatie met nefrotoxische medicatie 
3. bij afwijkende creatinine klaring/serum creatinine waarde  

 De werkgroep adviseert in deze gevallen: iedere 4 weken gedurende de eerste 3 maanden en 
daarna frequentie op indicatie. (Bewijsniveau D) 
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Aanbevelingen keuze van protease remmer in combinatie met 2 NRTI’s 
NB:De volgorde van keuzes is alfabetisch weergegeven en geeft geen voorkeur van de 
werkgroep aan. 
Keuze protease remmer (PIs) 
De werkgroep is van mening dat bij de keuze van een protease remmer als initiële therapie bij 
naïeve volwassen patiënten gekozen moet worden voor een boosted (combinatie met ritonavir) 
protease remmer. 
De volgende protease remmers hebben een goede antiretrovirale effectiviteit  en geven goed 
vooruitzicht op immunologisch herstel. (de volgorde is alfabetisch en geeft geen voorkeur aan)  
-fos-amprenavir/ritonavir (2 maal daags 1 tablet fos-amprenavir van 700 mg + 1 tablet ritonavir 
van 100 mg, zonder dieetrestrictie in te nemen) en  
-lopinavir/ritonavir (bij voorkeur 2 maal daags 2 “vernieuwde” tabletten van 200/50 mg zonder 
dieetrestrictie, anders 2 maal daags 3 capsules 133,3/33,3 mg met voedsel in te nemen)  
-saquinavir/ritonavir (2 maal daags 2 tabletten van 500 mg + 1 tablet ritonavir van 100 mg, met 
voedsel in te nemen) 
Nelfinavir kan bij zwangerschap voorgeschreven worden. 
-nelfinavir (2 maal daags 5 tabletten van 250 mg met voedsel) alleen bij zwangerschap 
 
Zowel efavirenz (1 maal daags 600 mg) als nevirapine (2 maal daags 200 mg) kunnen worden 
gekozen in combinatie met 2 NRTI’s als initiële therapie bij naïeve volwassen patiënten. 
Zowel efavirenz (1 maal daags 600 mg) als nevirapine (2 maal daags 200 mg) hebben een 
vergelijkbare antiretrovirale effectiviteit bij naïeve patiënten met een uitgangs plasma virale titer 
> 100.000 k/ml. 
Nevirapine 1 maal daags 400 mg geeft een grotere kans op laboratorium hepatotoxiciteit  
dan de tweemaal daagse dosering. Daarom vindt de werkgroep dat de eenmaal daagse
dosering van nevirapine bij voorkeur niet als eerste keus dient te worden voorgeschreven. 
 
Het intermitterend onderbreken van HAART en tijdelijk onderbreken van HAART voor het 
starten van een nieuwe HAART combinatie worden ontraden. 
Willekeurig éénmalige onderbrekingen van HAART om welke reden dan ook geven een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van resistentie en worden ontraden.  
Patiënten met een CD4 waarde > 350 cells/mm3 voor aanvang van HAART met een goede 
immunologische respons na starten HAART en die volgens de huidige inzichten ‘te vroeg’ 
met HAART in het verleden zijn gestart kunnen veilig tijdelijk stoppen met HAART tot zij 
volgens de huidige inzichten voldoen aan de behandeling criteria. 
Indien besloten wordt tot het staken van HAART dient aan de patient een advies gegeven te 
worden hoe dit gedaan dient te worden. Indien de patient een HAART combinatie gebruikt 
van middelen die niet ongeveer dezelfde eliminatie halfwaardetijd hebben (asymmetrie) 
bestaat de kans dat kortdurend duo- of monotherapie wordt gegeven en resistentie ontstaat. 
Dit is met name het geval indien het middelen betreft met een lange halfwaardetijd EN die 
een lage genetische barriere tegen resistentie-ontwikkeling hebben. Deze worden 
problematische middelen genoemd. 
Deze problematische middelen zijn efavirenz, nevirapine, lamivudine en emtricitabine. 
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Er bestaan geen studies die aangeven wat de beste manier is om HAART te stoppen, ook 
niet als de hierboven genoemde problematische middelen aanwezig zijn. Op theoretische 
gronden kunnen er 3 strategieen gevolgd worden: 
1. alle medicatie tegelijkertijd stoppen 
2. alleen de problematische middelen stoppen; de overige middelen nog 1 week 

continueren 
3. eerst de problematische middelen stoppen; overige middelen nog 1 week continueren; 

HAART regime aanvullen tot 3 middelen met overige middelen, zoals een 
proteaseremmer (lopinavir, indinavir, saquinavir), of een NRTI (zidovudine, tenofovir, 
didanosine, stavudine), afhankelijk van de voorgeschiedenis van de patient. 

 
Expertadvies: volg strategie 3, evt. 2 als 3 niet mogelijk is. 
 
Bij iedere patiënt die therapietrouw is en een persisterende viraemie heeft (pVL 2 keer achter 
elkaar > 500-1000 kopieën/ml) zal op korte termijn een resistentie onderzoek moeten 
plaatsvinden. Als uit resistentie onderzoek blijkt dat nog tenminste 2 actieve medicijnen 
beschikbaar zijn, wordt aanbevolen een nieuwe HAART combinatie samen te stellen.  
Indien er bij resistentie onderzoek minder dan 2 actieve medicijnen beschikbaar zijn en er geen 
klinische progressie is en het aantal CD4 cellen redelijk blijft (in ieder geval > 200 cellen/mm3), 
kan men een afwachtende houding aannemen. Anders, zal geprobeerd worden patiënt met 
nieuwe niet geregistreerde of experimentele medicijnen (in trial verband) te behandelen. 
Indien er bij herhaald virologisch falen geen therapeutische opties meer zijn dient de bestaande 
‘falende antiretrovirale therapie’ gecontinueerd te worden. 
 
Algemene voorwaarden 
De werkgroep is van mening dat behandeling van HIV-geïnfecteerde kinderen alleen dient 
plaats te vinden in een gespecialiseerd Kinder HIV-centrum. 
 
1. Moment van start HAART 

• De keuze om te starten met antiretrovirale therapie dient voornamelijk gemaakt te 
worden op basis van de klinische en immunologische conditie van het kind. Tabel 2 
geeft een samenvatting van de startcriteria. 

• De meeste experts zijn van mening dat bij kinderen jonger dan 1 jaar HAART 
aangewezen is. 

• Het in de meeste gevallen niet nodig is om acuut met HAART te starten. Dit geeft de 
mogelijkheid om te overleggen met het kind en zijn ouders/verzorgers, zodat vooraf 
gestreefd kan worden naar een waarborging van de therapietrouw. 

 
2. Keuze van antiretrovirale therapie 

• Kinderen met een indicatie voor antiretrovirale therapie dienen behandeld te worden met 
HAART (3 of meer antiretrovirale middelen) en nooit met mono- of duotherapie. 

• Gestreefd dient te worden naar een maximale virale supressie (HIV-RNA < 50 k/ml).  
• Eerste lijnsbehandeling met 2 NRTI’s + 1 NNRTI of 2 NRTI’s + 1 PI is in het algemeen 

effectief . 
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3. Monitoring  
• Vervolgen van CD4 en HIV-RNA is essentieel om de effectiviteit van het HAART regime 

te kunnen bepalen. Monitoring voor kinderen zal in het algemeen kunnen plaatsvinden 
volgens het schema dat is aangegeven voor volwassenen in hoofdstuk 4. 

• Monitoring van geneesmiddelenspiegels wordt sterk geadviseerd ter bepaling van de 
optimale individuele dosering en ter voorkoming van bijwerkingen. 

 
4. Bevordering therapietrouw 
• Vóór start van HAART dient een goede, op de leeftijd afgestemde voorlichting gegeven te 

worden, bij voorkeur door een hierin getrainde HIV-verpleegkundige.  
• Eventuele psychosociale problematiek in het gezin die belemmerend zou kunnen werken 

voor waarborging van therapietrouw dient zo veel mogelijk opgelost te worden. 
 
5. Handelen bij therapie falen 
De werkgroep is van mening dat (na check op therapietrouw) wijziging van HAART overwogen 
moet worden op geleide van resistentiebepaling. 

 
Virologisch falen wordt gedefinieerd als: 
• Minder dan 1,0 log daling t.o.v. de uitgangswaarde na 8-12 weken behandeling; 
• HIV-RNA niet ondetecteerbaar na 4-6 maanden HAART; 
• Herhaaldelijk detecteerbaar HIV-1 RNA bij kinderen met initieel ondetecteerbare HIV-1 

RNA concentraties; 
• Stijging van HIV-RNA concentraties bij kinderen met een substantiële respons op HAART 

(> 1 log), maar met laag-detecteerbare HIV-1 RNA concentraties (pVL < 1000 k/ml).  
 
Immunologisch falen wordt gedefinieerd als 
• Daling van CD4 als percentage van het totaal lymfocyten getal tot < 15% onder therapie; 
• Een snelle en substantiële daling van het absolute aantal CD4 cellen. 
 
Klinisch falen van therapie wordt gedefinieerd als 
• Progressieve achteruitgang van de psychomotore ontwikkeling; 
• Groeivertraging gedefinieerd als een persisterende afname van de groeisnelheid 

(gewicht-lengte) ondanks adequate voeding en zonder andere verklaring; 
• Progressie van de HIV-infectie gedefinieerd als een verslechtering van de klinische HIV-

stagering (bijv. van klinisch stadium A naar klinisch stadium B) Zie hiervoor de CDC 
guidelines jan 2004 http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/. 
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Aanbevelingen voor het moment van start met HAART bij kinderen72,73 

Leeftijd Aanbeveling start HAART Commentaar 
Kind < 1 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-B of 
C 
 
2. Surrogaat markers 
    CD4% < 25-35% 
 
 en/of 
    HIV-1-RNA  > 1.000.000 
 c/ml 
 

 
Start HAART, ongeacht 
CD4% 
 
Start HAART 
 
 
 
HAART sterk overwegen 

 
Vanwege een snellere ziekteprogressie 
bij een groot deel van de zuigelingen zijn 
internationaal sommige experts van 
mening dat alle kinderen < 6 maanden, 
of  
< 12 maanden behandeld zouden 
moeten worden met HAART, ongeacht 
klinische symptomen, of immunologische 
en virologische parameters. 
 
Plasma HIV-RNA waarden zijn 
gewoonlijk veel hoger in HIV-
geïnfecteerde zuigelingen dan in oudere 
kinderen en volwassenen.De 
interpretatie ervan bij kind < 12 maanden 
is lastig omdat er een overlap is in de 
hoogte van de  HIV-RNA concentratie 
tisen zuigelingen met en zonder snelle 
ziekteprogressie  

Kind 1-3 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-C 
2. Surrogaat markers 
    CD4 < 20% 
    HIV-1-RNA > 250.000 
 c/ml 

 
Start HAART 
Start HAART 
 
HAART sterk overwegen 

 

Kind 4-8 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-C 
 
2. Surrogaat markers 
    CD4% < 15% 
 
    HIV-1-RNA > 250.000 
 c/ml 

 
Start HAART 
 
Start HAART 
 
 
HAART sterk overwegen 

 

Kind 9-12 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-C  
 
2. Surrogaat markers 
    CD4 < 15% 
 
    HIV-1-RNA > 250.000 
 c/ml 

 
Start HAART 
 
Start HAART  
 
 
HAART sterk overwegen 

 
 
 
Urgentie minder dan bij jongere kinderen 
 

Kind /adolescent > 13 jaar 
 
1. Klinisch stadium CDC-C 
 
2. Surrogaat markers 
  

 
 
Start HAART 
 
Conform richtlijnen voor 
volwassenen  

 
 
 
 
Zie de tabel bij de aanbevelingen voor 
volwassenen  
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Laboratoriumparameter Frequentie 
Zonder antiretrovirale behandeling 
Aantal CD4 cellen 2-4 keer/jaar 
HIV-1 RNA (viral load) 2-4 keer/jaar 
Met antiretrovirale behandeling 
Aantal CD4 cellen 2-4 keer/jaar indien viral load stabiel < 50 k/ml 
HIV-1 RNA (viral load) 4 weken na start 

3-4 keer/jaar indien viral load stabiel < 50 k/ml 
HIV-1 genotypische resistentie Eerst beschikbare HIV-positieve bloedmonster (acute 

HIV-infectie of baseline) 
Bij therapiefalen 

NB. Wanneer de hoeveelheid virus in het bloed weer > 400 k/ml wordt, moet de bepaling zo 
snel mogelijk, liefst binnen 2-4 weken, worden herhaald ter bevestiging. Tijdelijke stijgingen in 
de viral load variënd van 50 tot 400 k/ml (zgn ‘blips’) zijn geen reden voor extra tussentijdse 
bepalingen van de viral load. 
 
Middel Populatie Frequentie Doel Bewijskracht 
Indinavir Naïeven 4-5x 1e jaar ↓toxiciteit; 

↑effectiviteit 
A2 

Nelfinavir Naïeven 4-5x 1e jaar ↑effectiviteit A2 
Overige 
middelen 

Naïeven Wk 4 en 24 ↓toxiciteit; 
↑effectiviteit 

D 

Alle middelen Niet-naïeven Wk 4 en 24 ↓toxiciteit; 
↑effectiviteit 

D 

Alle middelen Alle patiënten Op indicatie* ↓toxiciteit; 
↑effectiviteit 

D 

* voorbeelden van indicaties zijn: vermoeden van interactie, subtherapie, therapie-ontrouw, intoxicatie, 
 zwangerschap of lever- of nierfunctiestoornis  
 
Therapeutische range 
Middel Minimale dalspiegel (mg/l) Maximale topspiegel (mg/l) 
Indinavir 0,1 10 
Nelfinavir 0,8 NB 
Saquinavir 0,1 NB 
Lopinavir 1,0/4,0* NB 
Amprenavir 0,4/1,2* NB 
Ritonavir 2,1 NB 
Nevirapine** 3,4 NB 
Efavirenz** 1,0 4,0 

Alle waarden gelden voor naïeve patiënten, behalve die met een * aangemerkt welke gelden voor niet-
naïeven. ** i.v.m. lange halfwaardetijd is tijdstip tussen inname en afname niet relevant 
NB = niet bekend; bekijk www.HIVpharmacology.com voor bijgewerkte gegevens. 
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Voor een patiënt met therapiefalen wordt het verrichten van een genotyperingstest 
gekoppeld aan een gevalideerd interpretatiesysteem aanbevolen om tot keuze van een 
nieuwe therapie te komen. 
Aangezien de interpretatie van de resultaten van de genotyperingstest essentieel is voor de 
waarde van de test in de klinische praktijk, verdient het aanbeveling de interpretatie door 
experts te laten verrichten.  
Om de kwaliteit van de interpretatie te waarborgen verdient het aanbeveling om tot een 
zekere harmonisatie te komen binnen de Nederlandse groep van HIV resistentie experts, 
door middel van rondzendingen waarbij de interpretatie mede wordt geëvalueerd. 
 
Bij patiënten die geïnfecteerd zijn in gebieden met een 5-10% incidentie van transmissie van 
resistente virussen (Europa en de Verenigde Staten) en die zich voor het eerst presenteren, 
dient een genotyperingstest te worden verricht, zodat het voorschrijven van middelen 
waartegen mogelijk resistentie bestaat bijde eerste behandeling kunnen worden vermeden. 
Bij patiënten die geïnfecteerd zijn in een gebied en in een periode waarin de kans op 
circulatie van resistente virussen laag is, kan een genotyperingstest worden overwogen 
indien additionele anamnestische gegevens hiertoe aanleiding geven. 
In het kader van surveillance en in aanmerking genomen dat vanuit de Stichting HIV 
Monitoring voor elke patiënt één genotypering per jaar wordt vergoed verdient het 
aanbeveling om een gericht surveillancesysteem in Nederland op te zetten. 
 
1. De diagnose ‘primaire HIV-infectie’ dient bevestigd te worden met 

laboratoriumonderzoeken. 
2. Eventuele behandeling dient in onderzoeksverband te geschieden. 
 
Gezien het belang van optimale therapietrouw voor het succes van de behandeling wordt 
aanbevolen dit thema uitgebreid te belichten bij de start van de therapie en daarna in ieder 
controlebezoek aan de orde te brengen.  
Bij therapieswitch dient extra aandacht besteed te worden aan therapietrouw en hoe 
therapietrouw te behalen. 
 
1. Stel vast of er sprake is van psychisch lijden (depressie, angst, stress, etc.) Indien er 

bij de patiënt sprake is van psychisch lijden is het aan te bevelen dit te behandelen, 
alvorens gestart wordt met antiretrovirale therapie. 

2. Geef informatie over de volgende onderwerpen: 
Uitleg over HAART: 
- het waarom van het advies te starten met HAART; 
- hoe werkt HAART en wat wordt beoogd met de behandeling; 
- mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn; 
- monitoring, CD4 telling en viral load. 
Therapietrouw: 
- het belang van therapietrouw; 
- hoe resistentie kan ontstaan; 
- de relatie tussen therapietrouw, resistentie en therapiefalen; 
- het gevolg van resistentie voor toekomstige behandelopties; 
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3. Geef de ruimte om over de behandeling en de impact op het leven na te denken. 
Geef informatie op schrift mee kan mogelijk ondersteuning bieden bij het nemen van 
de beslissing.1 

4. Stel therapietrouw relevante sociale factoren vast (mogelijkheden tot familie- sociale 
ondersteuning) en bespreek motivatie, geloof in behandeling en verwachtingen 
therapietrouwheid. Stel op grond van deze informatie een begeleidingstraject op. 

5. Geef informatie over het specifieke regime: 
- welke medicatie, hoe ziet deze er uit; 
- dosis, frequentie en eventuele innamevoorschriften (met/zonder eten); 
- stel met patiënt passende tijden vast; 
- wat te doen bij braken of vergeten van medicatie; 
- hoe om te gaan met bijwerkingen (symptoommanagement). 

6. Voer ondersteunende acties uit: 
- maak innameschema; 
- adviseer een pillenbox, pillenwekker, horloge met alarm etc. 

 
1. Zwangerschap 
a. Antiretrovirale therapie aan alle zwangeren. 
 De werkgroep is van mening dat alle zwangere HIV-seropositieve vrouwen,  
 ongeacht de HIV-1-RNA concentratie, preventief behandeld moeten worden met 
 antiretrovirale therapie.27,28 
 De werkgroep adviseert behandeling met HAART (en niet met monotherapie, of met 
 duotherapie). 
b.  De werkgroep adviseert HIV-RNA controle op week 16, 28 en 36, en zo nodig vaker. 
 Moment van starten antiretrovirale behandeling tijdens de zwangerschap en 

staken na bevalling. Dit is afhankelijk van de indicatie voor HAART. 
I. Vrouwen met een indicatie voor antiretrovirale therapie conform de criteria uit deze 
richtlijn dienen bij voorkeur te starten vanaf de 12e week van de zwangerschap. Het 
embryo is vooral tijdens de organogenese gevoelig voor teratogene invloeden, na 12 
weken is de organogenese voltooid. In principe wordt de HAART na de bevalling 
gecontinueerd. 
II. Voor vrouwen die antiretrovirale therapie enkel starten vanwege preventie van HIV 
moeder-kind overdracht adviseert de werkgroep te starten bij een zwangerschapsduur 
van 20-28 weken. Deze vrouwen kunnen de HAART staken na de bevalling. 
III. Bij een zwangere HIV patiënte die zich voor het eerst presenteert in de laatste 
weken van de zwangerschap dient zo spoedig als mogelijk met HAART gestart te 
worden. 
IV. De werkgroep adviseert om HAART te continueren, indien een vrouw zwanger 
wordt terwijl ze al HAART gebruikt (op goede indicatie). 
Te overwegen valt om de medicatie zo nodig te wijzigen naar een gunstiger 
teratogenetisch en toxiciteitprofiel. De risico’s van zowel (gedeeltelijk) tijdelijk staken  
van antiretrovirale therapie (ziekteprogressie, virale rebound), als van teratogeniciteit, 
dienen besproken te worden. 
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CD4 cellen/ml Start HAART 
(graviditeitsduur) 

Duur 

< 200 Na 12 wk HAART continueren na de bevalling. 
> 200 Vanaf 20-28 wk HAART tot en met bevalling. Bij > 

350 cellen/ml medicatie na bevalling 
te staken, gevolgd door CD4 
controle. Bij 200-350 cellen/ml 
afweging medicatie na bevalling te 
staken of te continueren 

 
c. Virologisch falen tijdens zwangerschap 

Voor zwangeren die antiretrovirale medicatie gebruiken en virologisch falen (bij 
zwangeren is het criterium hiervoor aangescherpt tot plasma HIV-RNA > 50 kopieën/ml), 
geldt hetzelfde beleid als voor niet-zwangeren, namelijk controle op therapietrouw en 
onderzoek naar virusresistentie. Op geleide van de genotypische resistentiebepaling dient 
het regime aangepast te worden. 
In de zwangerschap worden geregeld blips gezien, hetzij door het frequente testen, hetzij 
door de soms optredende lagere plasmaspiegels (zoals bij nelfinavir). Omdat bij een 
reversie van de virale load onduidelijk is of het gaat om een blip danwel een begin van 
therapiefalen, moet men bij een blip direkt spiegelbepalingen verrichten en op geleide 
hiervan de medicatie aanpassen. Daarnaast moet men voor de partus rekening houden 
met de mogelijkheid van therapiefalen en derhalve, wanneer na de blip nog geen 
terugkeer is gezien naar een lagere load, een electieve sectio overwegen. 

 
d. Keuze antiretrovirale medicatie tijdens zwangerschap 

De werkgroep is van mening dat voor de keuze van antiretrovirale therapie naast 
middelen uit categorie B ook middelen uit de categorie C in aanmerking kunnen komen. 
De combinatie combivir/nelfinavir wordt in Nederland op dit moment het meest gebruikt en 
verdient de voorkeur.  

Ook met de combinatie combivir/ neviparine bestaat ervaring. Hierbij dient men bedacht te zijn 
op levertoxiciteit. Begin 2004 werd door de fabrikant van nevirapine  gewaarschuwd voor een 
soms letale toxische hepatitis bij personen met een CD4 aantal > 250 c/mm3, welke ook in de 
zwangerschap is voorgekomen.29 Bij CD4 > 250 c/mm3 is nevirapine relatief gecontraïndiceerd. 
Bij een lager CD4 aantal is nevirapine een alternatief. 
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2. De bevalling 

a. Antiretrovirale therapie tijdens de bevalling  
 De werkgroep is van mening dat: 
 - Voor een zwangere met HAART en een plasma HIV-RNA < 50 k/ml < 1 maand  voor de 
  bevalling ZDV* iv tijdens de bevalling waarschijnlijk geen toegevoegde waarde heeft. 
 - Voor een zwangere met een detecteerbare HIV-RNA bij laatste controle voor partus:  
  ZDV* iv tijdens de partus mogelijk wel toegevoegde waarde heeft. 

- Voor een zwangere uit een hoog risicogroep of afkomstig uit een endemisch gebied die 
 in partu binnen komt met onbekende HIV status wordt verwezen naar punt 3. 

 
 * Dosering Zidovudine iv tijdens partus: 

Start bij het begin van de baring, na het breken van de vliezen, of 3 uur voor een geplande 
sectio. 
Oplaaddosis 2 mg/kg/uur in één uur of bij gevorderde ontsluiting in een half uur. 
Onderhoudsdosis: 1 mg/kg/uur totdat het kind afgenaveld is. 
(de maximale dosis is niet duidelijk maar zeker > 2000 mg per dag). 

 
b. Invasieve foetale monitoring  

De werkgroep is van mening dat het verrichten van invasieve foetale monitoring tijdens de 
bevalling het risico op verticale transmissie verhoogt en raadt daarom het plaatsen van 
een schedelelektrode of het verrichten van een microbloedonderzoek af. 

 
c. Vaginale kunstverlossing 

De werkgroep is van mening dat een huidlaederende vacuümextractie bij voorkeur niet 
dient te worden verricht. 

 
d. Geplande keizersnede 

De werkgroep is van mening dat een geplande keizersnede ter vermindering van de kans 
op verticale transmissie moet worden overwogen: 
1. bij een zwangere die niet behandeld is met antiretrovirale medicatie, ongeacht 
 het plasma HIV-RNA; 
2. wanneer de laatst bekende HIV-RNA onder HAART voor de bevalling > 50 k/ml is. 
De werkgroep is van mening dat bij een HIV-load > 500 k/ml een electieve sectio aan te 
bevelen is en dat bij een lagere waarde het beleid bepaald wordt door verhouding van de 
laatste uitslag t.o.v. de eraan voorafgaande: bij een stijgende trend wordt een electieve 
sectio aanbevolen en anders kan de bevalling vaginaal plaats vinden, mits geen sprake is 
van een genitale of intrauteriene infectie en/of een verwachte duur van de gebroken 
vliezen van meer dan 4 uur bij de geboorte. 

 
e. De werkgroep is van mening dat het kind na de geboorte direct moet worden afgenaveld 

om zo de toevloed van mogelijk HIV-besmet bloed te onderbreken.  
 
f. Bij gebroken vliezen a terme, voordat sprake is van weeënaktiviteit, is het aan te bevelen 

in afwijking van het normale beleid binnen een paar uur de weeënactiviteit te stimuleren 
om een vlotte partus na te streven. 
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3. Een zwangere in partu, afkomstig uit een hoog risico groep of endemisch 
gebied, met een onbekende HIV status 

 

De werkgroep adviseert bij een ongecontroleerde zwangere afkomstig uit een hoog 
risico groep of endemisch gebied (bv sub-Sahara Afrika) en met een onbekende HIV-
status de volgende strategie: 

 
a. Cito HIV test (kan binnen enkele uren bekend zijn); 
b. Zidovudine iv (dosis zie onder 2) plus 

Eenmalig nevirapine 200 mg en gedurende 7 dagen 2 dd 1 zidovudine/lamivudine 
oraal; 

c. Sectio sterk overwegen, als HIV test onbekend of positief is; 
d. Vermijden van invasieve foetale monitoring (zie onder 2); 
e. Vermijden van vacuümextractie (zie onder 2); 
f. Borstvoeding pas aan te bieden wanneer de HIV test negatief blijkt. 

 
Indien de Cito test niet beschikbaar is, dient het beleid onder c. gevolgd te worden. 

 
Bovenstaande strategie is gebaseerd op de hoge transmissiekans bij onbehandelde 
vrouwen.  
Er bestaan geen gerandomiseerde klinische studies voor deze strategie.  

 
4. De pasgeborene 

De werkgroep is van mening dat  
 
Algemeen: 
1. Antiretrovirale PEP (post-expositie-profylaxe) voor de pasgeborene zinvol is, 

ongeacht het effect van de antiretrovirale behandeling van de moeder tijdens de 
zwangerschap; 

2. Alle pasgeborenen van HIV-seropositieve moeders behandeld dienen te worden 
met antiretrovirale PEP; 

3. Antiretrovirale PEP zo snel mogelijk gestart dient te worden
bij voorkeur binnen 8 uur na de geboorte; 

4. Start tot uiterlijk 48 uur na de geboorte zinvol kan zijn. Hoe sneller na de 
geboorte wordt gestart, des te beter is het te verwachten effect; 

5. De werkgroep adviseert de antiretrovirale PEP tot 4 weken na de geboorte voort 
te zetten; 

6. De werkgroep adviseert om aan de pasgeborene geen borstvoeding of 
moedermelk van een HIV-geïnfecteerde vrouw aan te bieden; 

7. De medicatie-inname van de pasgeborene gewaarborgd moet zijn.  
 
Keuze en doseringen van post-expositie-profylaxe bij de pasgeborene 
In ongecompliceerde gevallen (geen resistentieproblematiek) is het in Nederland 
gebruikelijk te kiezen voor behandeling van de pasgeborene met een combinatie van 
zidovudine (ZDV) en lamivudine (3TC). 
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Verwacht wordt dat in de komende jaren meer HIV-seropositieve zwangeren gezien zullen 
worden, waarbij resistentie voor antiretrovirale geneesmiddelen aanwezig is.  
In deze gevallen is het van belang de medicatiekeuze voor het kind te baseren op 
voorafgaande genotypering bij de moeder. 
 
Moeder Pasgeborene 
Klinisch scenario 1 
Moeder tijdens zwangerschap behandeld met 
antiretrovirale medicatie waaronder  
zidovudine en lamivudine  met goed effect 
(HIV-1-RNA < 50 k/ml) 
 
of  
 
Moeder niet behandeld tijdens zwangerschap 
maar HIV-RNA < 50 k/ml 

 
Combinatie zidovudine en lamivudine 

Klinisch scenario 2 
Zwangere vrouw , al of niet behandeld, HIV-
RNA > 50 k/ml 
Zwangere vrouw, niet behandeld, onbekende 
HIV-RNA 
Zwangere vrouw,  HIV-resistentie 

 
Keuze voor pasgeborene afhankelijk van 
gegevens moeder (voorafgaande medicatie, 
HIV-1-RNA, voorafgaande HIV-genotypering) 
en beschikbare pediatrische formulering van 
medicatie. 
Overleg met HIV-kinderarts uit een van de 
HIV- kindercentra 

 
Dosering medicatie 
Geef medicatie voorafgaande aan voeding 
 
A terme pasgeborene: 
Zidovudine    4 dd 2 mg/kg/dag oraal  (8 mg/kg/dag) 
Lamivudine  2 dd 2 mg/kg/dag oraal  (4 mg/kg/dag) 
 
Premature pasgeborene: 
> 30 weken:  
Zidovudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 2 weken, daarna 3 dd 2 mg/kg gedurende 2 
weken 
Lamivudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 4 weken 
 
< 30 weken: 
Zidovudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 4 weken 
Lamivudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 4 weken 
 
Afspraken in geval van braken: 
(in geval van substantieel braken, d.w.z. niet een enkel mondje spugen) 
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braken < 15 minuten na inname medicatie: geef volledige nieuwe dosis als 
pasgeborene rustig is 
braken 15-30 minuten na inname: geef halve dosis 
braken > 30 minuten na inname: geef geen nieuwe dosis, meeste 

medicatie is opgenomen 
 
Indien orale toediening niet mogelijk is: 
 
a terme pasgeborene: 
zidovudine 4 dd 1,5 mg/kg iv 
 
premature pasgeborene 
> 30 weken: 
zidovudine 2 dd 1,5 mg/kg iv gedurende 2 weken, daarna 3 dd 1,5 mg/kg gedurende 2 
weken 
 
< 30 weken: 
zidovudine 2 dd 1,5 mg/kg iv gedurende 4 weken 
 
N.B. Lamuvidine en andere antiretrovirale middelen zijn niet beschikbaar voor iv toediening. 
 
Meest voorkomende bijwerkingen: 
Zidovudine  beenmergtoxiciteit (leukopenie, granulopenie, macrocytaire anaemie)
 misselijkheid, leverfunctiestoornissen 
Lamivudine  pancreatitis, perifere neuropathie 
 
Follow-up laboratoriumonderzoek 
- Bij voorkeur op geboortedag:  HIV-1-PCR-RNA via venapunctie (geen navel- 
 (evt. < 48 uur na geboorte)  strengbloed) 
 via venapunctie (geen navelstrengbloed) 
- 1e week na geboorte   2 x volledig bloedbeeld, ASAT, ALAT, amylase 
- 2e-4e week  minstens 1 x volledig bloedbeeld, ASAT, ALAT, 
   amylase 
- 5e of 6e week (na staken profylaxe) volledig bloedbeeld, ASAT, ALAT, amylase,  
       HIV-1-PCR-RNA 
- maand 4     HIV-1-PCR-RNA 
- maand 18 bij niet geïnfecteerd kind HIV antistoffen om te bevestigen dat deze niet 

      meer aanwezig zijn 
 
Noot: 
Op indicatie bij andere medicatie dan zidovudine en lamivudine eventueel spiegelbepaling. 
Op indicatie diagnostiek voor andere virale infecties of SOA’s (bijv. CMV, Chlamydia). 
 
Bij co-infectie met Hepatitis C is electieve sectio te overwegen.  
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Indien positieve HIV-RNA bij geboorte: 
Overleg met HIV-kindercentrum over beleid t.a.v. antiretrovirale medicatie. 
Start PCP=profylaxe (Bactrimel) 
 
Wanneer behandelen van HIV-2 infectie 
kliniek CD4 cellen 

/mm3 
HIV-2 RNA k/ml Behandelingsindicatie bewijskracht

CDC B/C Elke uitslag Elke uitslag ja D 
CDC A > 350 

200-350 
< 200 

Elke uitslag 
Elke uitslag 
Elke uitslag 

neen 
overwegen 
ja 

D 
D 
D 

 
Therapiekeuze 
De werkgroep adviseert om patiënten met een HIV-2 infectie, indien er een 
behandelindicatie is, te behandelen met een combinatie van zidovudine/lamivudine en 
lopinavir/r. 
Voor de behandeling van een HIV-1/HIV-2 dubbelinfectie beveelt de werkgroep overleg met 
een expert aan. 
 
1. De richtlijnen voor de behandeling van HBV-monoïnfectie zijn niet zonder meer 

toepasbaar bij HBV/HIV-coïnfectie, maar vooralsnog kunnen deze toegepast worden met 
de volgende kanttekeningen: 
-  ALAT waarden zijn minder indicatief dan bij monogeïnfecteerden.  

a. hepatotoxiciteit van HAART is toegenomen bij HIV-HBV cogeïnfecteerden; 
  b. ALAT kan lager uitvallen door de verminderde immuniteit van een HIV-patiënt. 

-  Een leverbiopsie is aan te bevelen voor start van therapie: 
 De pathologisch anatomische gegevens van de  lever geven waarschijnlijk een betere  
 indicatie welke patiënten in aanmerking komen voor behandeling van HBV dan de   
 ALAT waarden alleen. Het biopt geeft betere informatie over de mate van 

 onstekingsactiviteit en de aanwezigheid van fibrose danwel cirrose. 
2. Bij start van behandeling van HBV dient men een onderscheid te maken tussen 

patiënten die wel of geen HIV-behandelindicatie hebben: 
-  bij patiënten die nog geen HIV-behandelindicatie hebben: 

a. INF-α is het middel van eerste keus.  
b. Behandeling met monotherapie lamivudine of adefovir is gecontraïndiceerd bij  
    patiënten die nog geen HIV-behandelindicatie hebben vanwege de kans op  

          ontwikkeling van HIV-mutaties.  
-  bij patiënten die ook een HIV-behandelindicatie hebben: 

a. Een HAART-regime met anti-HBV effectiviteit moet gekozen worden.  
b. Er zijn aanwijzingen dat HBV-behandeling met tenofovir in combinatie met  
    lamivudine  effectiever is dan lamivudine monotherapie. Deze combinatie  
    (tenofovir met lamivudine) is aan te bevelen als behandeling. Lamivudine  
    monotherapie voor HBV zal op termijn resistentie van HBV voor    
    lamivudine geven. Bij het ontstaan van lamivudine HBV-resistentie kan  
    de behandeling voortgezet worden met adefovir eenmaal daags 10 mg aan  
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    HAART toe te voegen of tenofovir aan HAART toe te voegen. 
3. De optimale duur van behandeling voor HBV bij HIV-coïnfectie is onbekend. 
 
Bij switch van HAART i.v.m. HIV-behandeling dient rekening gehouden te worden met de 
HBV-coïnfectie. Indien lamivudine en/of tenofovir deel uitmaken van het regime dienen deze 
te worden gehandhaafd ondanks de switch in HAART. 
 
De werkgroep is van mening dat: 
1. iedere HIV-geïnfecteerde patiënt gecontroleerd moet worden op aanwezigheid van 

een HCV-coinfectie.  
2. de ernst van een chronische hepatitis C geëvalueerd moet worden en dat de  urgentie 

van een behandeling en de kans op genezing ingeschat moet worden.  
3. een leverbioptie niet perse noodzakelijk is voor het starten van een behandeling maar 

dat per individu de therapeutische consequenties van aanvullende histologische 
informatie afgewogen moet worden tegen de nadelen van een bioptie.  

4. in principe iedere HIV/HCV cogeïnfecteerde patiënt in aanmerking komt voor een 
behandeling van HCV.  

5. eerste keus behandeling een combinatie is van gepegyleerd interferon-α (2a of 2b) 
plus ribavirine gedurende 48 weken, ongeacht het genotype. 

6. een HCV-infectie genezen is wanneer 24 weken na het staken van een behandeling 
het plasma HCV-RNA niet meer aantoonbaar is (gemeten met een gevoelige 
kwalitatieve test). 

7. de standaard dosering voor Peg IFN-α 2a is 180 μg/week, subcutaan toegediend en 
voor Peg IFN-α 2b 1.5 μg/kg lichaamsgewicht/week, subcutaan toegediend. 

8. er op grond van werkzaamheid tegen HCV geen voorkeur is voor gebruik van Peg 
IFN-α 2a of Peg IFN-α 2b.  

9. ribavirine gedoseerd moet worden op basis van lichaamsgwicht (1000-1200mg/dag) 
bij patiënten met een HCV genotype 1 of 4 infectie en dat geprobeerd moet worden 
deze dosering zo hoog mogelijk te houden tijden de behandeling (80-80-80%-regel). 

10. patiënten met HCV genotype 2 of 3 met een vaste ribavirine dosering van 800 mg/dag 
behandeld kunnen worden. 

11. een behandeling moet gestaakt worden wanneer na 12 weken behandeling het 
plasma HCV-RNA niet met tenminste 2log10 (faktor 100) gedaald is of wanneer na 
een behandeling gedurende 24 weken het plasma HCV-RNA nog aantoonbaar is. 

12. een behandeling voor HCV geen nadelige invloed heeft op de antivirale werkzaamheid 
van HAART. 

13. behandeling met didanosine (ddI) gecontaindiceerd is tijdens behandeling van HCV bij 
patiënten met een levercirrose. 

14. behandeling van HCV in combinatie met didanosine (ddI) of stavudine (d4T) moet 
worden afgeraden, ook bij patiënten die milde fibrose hebben.  

15. behandeling van HCV in combinatie met zidovudine (AZT) een verhoogd risico op 
(ernstige) anemie met zich meebrengt en daardoor ook handhaving van de optimale 
ribavirine dosering bemoeilijkt. 

16. gecoïnfecteerde patiënten met een asymptomatische levercirrose mogelijk een 
verhoogd risico hebben op decompensatie van de lever als complicatie van een 
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behandeling en dat hier extra rekening mee gehouden moet worden. 
17. bij patiënten met (in de voorgeschiedenis) een gedecompenseerde levercirrose een 

behandeling met Peg IFN plus ribavirine gecontraïndiceerd is (experimentele 
behandelingen in studie verband uitgezonderd) 

18. HCV/HIV-geïnfecteerde patiënten met gevorderde levercirrose (Child-Pugh B en C) 
beoordeeld moeten worden op eventuele geschiktheid voor het ondergaan van een 
lever transplantatie. 

19. behandeling van een acute HCV-infectie overwogen moet worden met als doel het 
voorkomen van een chronische HCV-infectie. 

20. patiënten met een levercirrose, periodiek gescreened moeten worden op varices (in 
overleg met een maag-darm lever specialist). 

21. patiënten met cirrose gescreend moeten worden op het voorkomen van hepatocellulair 
carcinoom. Zesmaandelijke bepaling AFP en een echografie van de lever zijn de 
meest gebruikte tests. 

 
De volgende situaties kunnen worden geschetst waarin er potentieel een indicatie is voor 
een gecombineerde behandeling met tuberculostatica en HAART. 9-11 
 
De patiënt gebruikt al HAART en ontwikkelt tuberculose: 
Indien de patiënt PI’s gebruikt en er bestaat geen resistentie tegen NNRTI’s, verdient het 
aanbeveling de PI’s vervangen te worden door 800 mg efavirenz. Hierbij is regelmatige 
controle van efavirenz plasmaconcentraties aangewezen. 
 
De patiënt is therapienaïef, heeft tuberculose en het aantal CD4 cellen is tussen 100-200 
cellen/mm3: 
Volgens de werkgroep moet eerst een behandeling met tuberculostatica worden gestart, 
waarbij de behandeling met HAART na 1-2 maanden wordt gestart.   
 
De patiënt is therapienaïef, heeft tuberculose en het aantal CD4 cellen is > 200/mm3: 
Behandeling met HAART kan worden uitgesteld tot de tuberculose is behandeld. Monitor 
wel het aantal CD4 cellen. 
 
De patiënt is therapienaïef, heeft tuberculose en het aantal CD4 cellen is < 100/mm3: 
De werkgroep is van mening dat HAART bestaande uit Combivir en Efavirenz 800 mg/dag 
moeten worden gestart zo snel als mogelijk is na start TB behandeling (bijv. na 2 weken TB 
behandeling zonder ernstige toxiciteit). DOT gedurende de eerste twee maanden kan 
worden overwogen. Hierbij dient controle van plasmaconcentraties van efavirenz regelmatig 
plaats te vinden. Bij paradoxale reacties kan toevoeging van corticosteroïden (prednison 
15-20 mg) worden overwogen.  
 
Indien PI’s noodzakelijk zijn voor de behandeling van de HIV-infectie is een combinatie van 
2 dd lopinavir/ritonavir 800/200 mg volgens de werkgroep de therapie van keuze. De 
combinatie van saquinavir/ritonavir 2dd 400/400 mg is een alternatief. Een laatste optie is 
rifampicine te vervangen door rifabutin. Frequente controle van plasmaspiegels van 
antiretrovirale middelen is aan te bevelen.  
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Diagnostiek 
De werkgroep adviseert voorafgaande aan het voorschrijven van HAART en vervolgens 
minstens 1 keer per jaar het bloedglucose, het cholesterol en subfracties (HDL, LDL) en de 
triglyceriden te bepalen, bij voorkeur nuchter. Voor het objectief vaststellen van 
vetmaldistributie (lipodystrofie) beveelt de werkgroep het gebruik van de consensusdefinitie 
aan. Een web-based tool is beschikbaar voor toepassing van de definitie op: 
http://www.med.unsw.edu.au/nchecr/ onder lipodystrophy case definition. Het routinematig 
meten van plasmalactaat en het screenen op osteopenie, osteoporose c.q.-necrose wordt 
niet aanbevolen.  
Behandeling en preventie 
Met betrekking tot diabetes mellitus is de werkgroep van mening dat het voorschrijven van 
de proteaseremmer indinavir bij een preëxistent verminderde glucosetolerantie als initiële 
therapie zoveel mogelijk moet worden vermeden. Bij een tijdens HAART (met een 
proteaseremmer) ontstane diabetes mellitus valt te overwegen de proteaseremmer(s) te 
vervangen door een middel uit een andere klasse. Diabetes mellitus dient volgens de 
gebruikelijke richtlijnen (dieet, orale antidiabetica, insuline; streven naar HbA1 < 7) te 
worden behandeld. Indien orale antidiabetica geïndiceerd zijn gaat de voorkeur uit naar 
middelen die de gevoeligheid voor insuline verbeteren (metformine, thiazolidinedionen (met 
inachtname van contra-indicaties, zoals nierfunctiestoornissen, leeftijd en hartfalen)). 
Als leidraad voor de behandeling van hypercholesterolemie bij patiënten met een HIV-
infectie beveelt de werkgroep de CBO consensus ‘behandeling van hypercholesterolemie en 
beoordeling cardiovasculaire risicofactoren’ en de hierin genoemde criteria voor behandeling 
(zie http://www.cbo.nl/product/richtlijnen) aan. De werkgroep adviseert om het voorschrijven 
van proteaseremmers als eerstekeus therapie bij patiënten met een preëxistent gestoorde 
lipidenstofwisseling of een familiaire hypercholesterolemie, zoveel mogelijk te vermijden. Bij 
een tijdens HIV behandeling ontstane hyperlipoproteïnemie welke interventie behoeft, 
dienen proteaseremmers zo mogelijk vervangen te worden door een middel uit een andere 
klasse. Bij geïsoleerde hypertriglyceridemie is behandeling met een fibraat (bijvoorbeeld 
gemfibrozil) geïndiceerd. Indien statines geïndiceerd zijn en het gewenst is dat de patiënt 
een proteaseremmer gebruikt/blijft gebruiken, verdienen pravastatine in de gebruikelijke 
dosering of atorvastatine in een lage dosering de voorkeur vanwege het ontbreken/beperkt 
aanwezig zijn van interacties (via cyp3a4). De werkgroep adviseert de combinatie van 
fibraten en statines met proteaseremmers zoveel mogelijk te vermijden vanwege een 
mogelijk toegenomen kans op rhabdomyolyse. 
In verband met het mogelijk ontstaan van lipoatrofie is de werkgroep van mening dat 
langdurige behandeling met stavudine dient te worden vermeden. 
Bij een verhoogd lactaat en daarmee compatibele klinische verschijnselen beveelt de 
werkgroep aan te proberen de NRTI te vervangen door een andere NRTI met minder kans 
op mitochondriale toxiciteit of een NNRTI. 
 
Ter preventie van osteoporose, osteopenie of osteonecrose beveelt de werkgroep aan 
erkende risicofactoren daarvoor (corticosteroïden, alcoholabusus, immobiliteit, deficiënties 
etc.) zoveel mogelijk te verminderen of te behandelen. Bij manifeste osteoporose en 
osteoporotische fracturen gelden de behandelingscriteria uit de richtlijn Osteoporose 
(www.cbo.nl) (bijv calcium, bifosfonaten, vitamine D). 
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De werkgroep is van mening dat bij de keuze van antiretrovirale therapie rekening moet 
worden gehouden met de kans op het ontstaan van hepatotoxiciteit, die verhoogd is bij co-
infectie met hepatitis B en C, co-medicatie met andere potentieel hepatotoxische medicatie,  
hogere leeftijd > 40 jaar, preëxistent leverlijden en steatosis hepatis. 
De kans op hepatotoxiciteit is toegenomen na het starten van nevirapine bij vrouwen met 
een CD4 aantal ≥ 250 cellen/mm3, en bij mannen met een CD4 aantal ≥ 400 cellen/mm3.  
Wanneer risicofactoren voor het ontstaan van hepatotoxiciteit aanwezig zijn wordt 
aanbevolen frequenter leverenzymen te laten bepalen. 
 
Na een accident, in de beroepssfeer of (seksueel) buiten het ziekenhuis, dient een risico-
inschatting te worden gemaakt. Dit betreft de transmissiekans van het accident en de kans 
op HIV-seropositiviteit van de bron. 
Wanneer het risico op infectie > 0,3% is raadt de werkgroep aan met PEP te starten. 
Bij een risico van 0,1-0,3% vindt de werkgroep dat PEP overwogen dient te worden. Bij een 
lagere kans op infectie wordt PEP door de werkgroep afgeraden. 
 
Risico op transmissie Bron (Kans op) positieve 

bron* 
Indicatie PEP 

Hoog Ja Bekend 
Laag Bespreek, negatief 

advies 
Hoog Ja 

Hoog 

Onbekend 
Laag Bespreek, negatief 

advies 
Hoog Bespreek, negatief 

advies 
Bekend 

Laag Nee 
Hoog Bespreek, negatief 

advies 

Laag 

Onbekend 

Laag Nee 
Afwezig   Nee 

* Kans op positieve bron: Deze kans wordt geclassificeerd als hoog indien er meer dan 10% kans is 
op een positieve bron. Dit is het geval bij: een actieve homoseksuele saunabezoeker, actieve 
intraveneuze druggebruiker, immigranten afkomstig uit sub-Sahara Afrika, de Cariben en heroïne 
prostituees. 
 
Bij een indicatie voor PEP dient deze bij voorkeur binnen 2 uur te worden gestart, tot 
maximaal 72 uur na het incident.  
Wanneer tot PEP besloten wordt, bestaat deze uit 2 NRTI’s en 1 PI. Dit is gebaseerd op 
data van HAART-behandeling. NNRTI’s zijn gecontraindiceerd vanwege toxiciteit. 
Gezien de krachtige virale suppressieve eigenschappen van lopinavir/r adviseert de 
werkgroep op theoretische gronden een combinatie van combivir 2 dd 1 en lopinavir/r 2 dd 
3 caps gedurende 4 weken aan als PEP. Combinaties met andere PI’s zoals nelfinavir of 
atazanavir kunnen overwogen worden. 
 
Deze aanbevelingen gelden voor zowel volwassenen als kinderen. 
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Follow-up dient plaats te vinden op 0, 2, 4, 12 en 24 weken. Hierbij dient bij voorkeur een 
HIV-verpleegkundige en een centrumziekenhuis te worden betrokken. 
 
Bloedafname: 
T = 0: hematologie, biochemie, spijtserum (overweeg HCV- en HIV-serologie) 
T = 4: hematologie en biochemie 
T = 12: HIV-serologie 
T = 24: HIV-serologie 
 
Het verdient aanbeveling om HIV-geïnfecteerden met meer dan 100 CD4 lymfocyten per mm3 
in het perifere bloed jaarlijks tegen influenza te vaccineren.  
Het is te overwegen om HIV-geïnfecteerden met minder dan 100 CD4 lymfocyten per mm3 
die een influenza-achtig ziektebeeld ontwikkelen, tijdens een influenza epidemie, 
(profylactisch) te behandelen met een neuraminidaseremmer. 
Conform de NHG-standaard dient influenzavaccinatie plaats te vinden in de huisartspraktijk. 
 
Het is te overwegen is om HIV-geïnfecteerden met een gestoorde immuniteit, maar met meer 
dan 200 CD4 lymfocyten per mm3, met het pneumokokken polysaccharide vaccin te 
vaccineren. 
In het bijzonder komen voor vaccinatie in aanmerking díe HIV-geïnfecteerden met het 
hoogste risico op een pneumokokkeninfectie zoals intraveneuze drug gebruikers en zij die 
eerder een pneumonie hebben doorgemaakt. 
 
Vaccin Aanbeveling CD4-criteria Herhaling Opmerking 
Hepatitis A Ja (BIII), in 

risicogroepen* 
1440 E: 0 en 6 
mnd 

Bij voorkeur wachten tot CD4 t.g.v. 
therapie > 200 is gestegen; indien 
deze verwachting niet bestaat dient, 
ondanks het feit dat de 
antistofvorming niet optimaal is, toch 
gevaccineerd te worden 

N.v.t. Controle van 
antistoftiters na 
een volledige 
vaccinatie 

Hepatitis B Ja (BII), in 
risicogroepen† 10 
μgr: 0, 1, 6 mnd 
(evt. 4e keer bij 
lage titer) 

Bij voorkeur wachten tot CD4 t.g.v. 
therapie > 200 is gestegen; indien 
deze verwachting niet bestaat dient, 
ondanks het feit dat de 
antistofvorming niet optimaal is, toch 
gevaccineerd te worden 

N.v.t. Controle van 
antistoftiters na 
een volledige 
vaccinatie 

* Risicogroepen hepatitis A: individuen met frequent wisselende contacten, hemofiliepatiënten, 
patiënten die geco-ïnfecteerd zijn met hepatitis B en/of C, en patiënten werkzaam in 
kinderdagverblijven, lagere scholen, e.d. 
† Risicogroepen hepatitis B: individuen met frequent wisselende contacten, werkzaam in de 
gezondheidszorg en patiënten die geco-ïnfecteerd met hepatitis C. 

 
Ondanks de hoge prevalentie van anale dysplasie lijkt screening van HIV-patiënten op 
anuscarcinoom middels anuscytologie vooralsnog niet zinvol. Er zijn geen gerandomiseerde, 
prospectieve klinische onderzoeken die een verbeterde overleving van HIV-patiënten laten 
zien door screening op anuscarcinoom middels anuscytologie. Bovendien is er geen goede 
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standaardbehandeling voorhanden. Verder onderzoek is noodzakelijk naar verbeterde 
methoden voor preventie, diagnostiek en behandeling van anale dysplasie bij HIV-positieve 
patiënten.  
Gezien de snellere progressie en verminderde regressie van cervicale dysplasie en het 
beschikbaar zijn van een effectieve screeningsmethode en behandeling verdient het 
aanbeveling alle HIV-positieve vrouwen jaarlijks te screenen middels cervixcytologie 
onafhankelijk van het CD4-getal. 
De rol van HPV-diagnostiek als primaire screening op anogenitale maligniteiten is niet 
duidelijk. De resultaten van enkele grote Europese prospectieve, gerandomiseerde studies 
worden binnenkort gepubliceerd. In het geval van een “borderline” uitslag bij cervixcytologie 
wordt aanvullende HPV-diagnostiek aanbevolen volgens de richtlijn van de Nederlandse 
Vereniging voor Pathologie.20  
Over het penis- en vulvacarcinoom als uiting van anogenitale maligniteiten zijn slechts case-
reports verschenen. De werkgroep is van mening dat regelmatig lichamelijk onderzoek in dit 
geval de beste screeningsmethode is.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 
Aanleiding 
Inzichten over de beste diagnostiek en therapie bij HIV-infectie veranderen snel. In 
navolging van andere westerse landen kende ook Nederland vanaf 1996 adviezen voor 
antiretrovirale behandeling met in 2000 voor het eerst een officiële richtlijn. Die richtlijn is 
uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging van AIDS 
Behandelaren (NVAB). Sindsdien zijn er zoveel nieuwe ontwikkelingen geweest dat een 
uitgebreide revisie nodig was. Het initiatief hiervoor werd wederom genomen door de NVAB. 
De Nederlandsche Internisten Vereeniging nam de verantwoordelijkheid van deze 
herziening op zich en diende in het kader van het evidence-based richtlijnprogramma van de 
Orde van Medisch Specialisten een projectvoorstel in. Na goedkeuring ging de werkgroep in 
2002 van start onder begeleiding van het CBO. 
In vergelijking met de richtlijn uit 2000 is niet alleen de manier waarop de wetenschappelijke 
literatuur wordt gezocht en beoordeeld gewijzigd, maar zijn er ook enige inhoudelijke 
veranderingen opgetreden als gevolg van nieuwe verworven kennis en inzichten. Deze 
veranderingen zijn voor een belangrijk deel verwerkt in de uitgangsvragen, die de kern 
vormen van de richtlijn. Het betreft onder meer therapie volwassenen/kinderen, monitoring, 
zwangerschap, hepatitis, bijwerkingen, interacties, farmaco-economie en prikaccidenten. 
Over al deze actuele onderwerpen zijn op basis van een kritische beschouwing van 
wetenschappelijke publicaties gewogen uitspraken gedaan in termen van conclusies en 
aanbevelingen die de dagelijkse praktijk kunnen ondersteunen. 
Een belangrijk verschil met de richtlijn van 2000 is dat de huidige richtlijn een ‘levende richtlijn’ 
is. Omdat de veranderingen op het gebied van antiretrovirale therapie de komende jaren in 
hoog tempo plaatsvinden, is het de bedoeling de richtlijn te onderhouden en bij te werken. 
Hiervoor is een protocol vastgesteld. Op grond van nieuwe ontwikkelingen in de zorg zal de 
richtlijn regelmatig worden geactualiseerd. Aan de website (www.cbo.nl), waar de richtlijn op 
staat, is daartoe een forumfunctie toegevoegd om behandelaren (maar ook patiënten en 
andere ‘werkers in het veld’) de gelegenheid te geven mee te discussiëren met de 
werkgroep richtlijnen van de NVAB. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van deze richtlijn is om op grond van de wetenschappelijke stand van zaken 
gefundeerde aanbevelingen te doen voor het antiretrovirale beleid bij patiënten met een 
HIV-infectie. Net als bij de voorgaande richtlijnen heeft de NVAB ervoor gekozen om iets 
bredere richtlijnen uit te geven dan uitsluitend de antiretrovirale therapie in engere zin. Zo 
wordt ook aandacht geschonken aan het gebruik van anti-HIV middelen ter voorkoming van 
HIV-transmissie van moeder naar kind en na een prik- of ander accident, profylaxe van 
opportunistische infecties en vaccinatie. Op deze manier wil de NVAB bijdragen tot een zo 
goed mogelijke patiëntenzorg. 
Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse 
praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en 
aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen. De 
richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de preventie, 
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diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten met een antiretrovirale behandeling. De 
richtlijn omvat alle stadia van de ziekte. De richtlijn biedt aanknopingspunten voor 
bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, hetgeen voor de implementatie 
bevorderlijk is. Het spreekt voor zich dat de patiënt betrokken dient te worden bij de 
uiteindelijke keuze voor een interventie.  
 
Richtlijngebruikers 
De richtlijn is geschreven voor zorgverleners die patiënten met een HIV-infectie behandelen, 
te weten internisten, kinderartsen, gynaecologen en verpleegkundigen, alsmede huisartsen, 
virologen en apothekers. De medische zorg rond HIV-infecties kent een duidelijke 
infrastructuur in Nederland. Sinds de gewijzigde financiering van de HIV zorg zijn er zo’n 20 
ziekenhuizen met een door het Ministerie van VWS erkende HIV/AIDS-functie. De centrale 
behandelaars in deze ziekenhuizen zijn allen lid van de NVAB; de in verpleegkundig 
specialisten HIV/Aids zijn verenigd in de Werkgroep Verpleegkundig AIDS Consulenten 
(WVAC).  
 
Definities 
- HIV: humaan immuundeficiëntie virus. Er zijn 2 typen HIV te onderscheiden, namelijk 

HIV-1 en HIV-2. Overal waarin deze richtlijn over ‘HIV’ wordt gesproken, wordt impliciet 
HIV-1 bedoeld. Als een ander type bedoeld wordt, is dat expliciet vermeld. 

- AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome (verworven immuundeficiëntie 
syndroom). De diagnose AIDS wordt gesteld als er sprake is van een zogenaamde 
indicatorziekte (CDC. 1993 revised classification system for HIV infection and 
expanded surveillance case definition for Aids among adolescents and adults. MMWR 
1992; 24(No. RR-17): 1-19). 

- HAART: Highly Active Antiretroviral Therapy (krachtige anti-HIV behandeling). 
Hieronder wordt verstaan een combinatie van meerdere (in het algemeen meer dan 2) 
antiretrovirale middelen met een verschillend werkingsmechanisme. 

- Viral load: de hoeveelheid (HIV) virusdeeltjes, uitgedrukt in kopieën per ml (k/ml). De 
hoogte van de virale load (HIV concentratie per volume eenheid) is een maat voor de 
activiteit van het virus. Tenzij anders aangegeven wordt met ‘viral load’ de HIV 
concentratie in perifeer bloed bedoeld. 

- CD4 cellen: een subpopulatie van T-lymfocyten met als functie het activeren van het 
afweersysteem bij een infectie of andere confrontatie met een lichaamsvreemd agens. 
CD4 cellen worden ook wel T-helper cellen genoemd. Het aantal CD4 cellen wordt 
uitgedrukt per volume (cellen per mm3, c/mm3). 

Diverse geneesmiddelen zijn geregistreerd voor behandeling bij HIV-patiënten. In 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de generieke middelen, voorzien van 
veel gebruikte afkortingen en de merknamen. 
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generieke naam afkorting fabrieksnaam 

abacavir ABC Ziagen® 

abacavir + lamivudine + zidovudine ABC/3TC/ZDV Trizivir® 

amprenavir APV Agenerase® 

atazanavir ATV Reyataz® 

delavirdine DLV Rescriptor® 

didanosine DDI Videx® 

efavirenz EFV Stocrin® 

emtricabine FTC Emtriva® 

enfuvirtide T-20 Fuzeon® 

fosamprenavir FPV Telzir® 

indinavir IDV Crixivan® 

lamivudine 3TC Epivir® 

lopinavir + ritonavir LPV Kaletra® 

nelfinavir NFV Viracept® 

nevirapine NVP Viramune® 

ritonavir RTV Norvir® 

saquinavir-hgc SAQ-hgc Invirase® 

saquinavir-sgc SAQ-sgc Fortovase® 

stavudine d4T Zerit® 

tenofovir TDF Viread® 

zalcitabine DDC Hivid® 

zidovudine ZDV Retrovir® 

zidovudine + lamivudine ZDV/3TC Combivir® 

 
Probleemomschrijving en uitgangsvragen 
De behandelmogelijkheden van HIV-infectie zijn de laatste jaren toegenomen. In 1987 was 
zidovudine het eerste anti-HIV middel dat geregistreerd werd. Nu, ruim vijftien jaren later, is 
het aantal beschikbare antiretrovirale middelen gegroeid tot meer dan 20. De grote 
doorbraak op het gebied van de anti-HIV therapie heeft zich begin jaren negentig 
voorgedaan toen naast de bestaande nucleoside reverse transcriptase remmers ook 
nonnucleoside reverse transcriptase remmers en protease remmers op de markt kwamen. 
Vanaf dat moment was het mogelijk om een effectieve behandeling te geven met middelen 
die een verschillend aangrijpingspunt hebben in de levenscyclus van HIV. Men is die 
krachtige combinatie van meerdere middelen ook wel Highly Active AntiRetroviral Therapy, 
afgekort als HAART, gaan noemen. 
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De gunstige effecten van HAART op laboratoriumparameters en overlevingstijd zijn evident. 
De hoeveelheid circulerend (HIV) virus, in de praktijk viral load genoemd, daalt significant, 
meestal tot onder de detectiegrens van de gebruikte test, en er is een toename van het 
aantal CD4 cellen. Laatstgenoemde leidt vervolgens tot een herstel van het afweersysteem 
met daarmee verminderde kans op het optreden van opportunistische infecties. Toch is 
daarmee HIV-behandeling geen ‘eenvoudige’ therapie geworden. Integendeel. De 
behandeling kent vele facetten die maken dat bij voorbeeld de indicatiestelling, keuze van 
middelen en beleid ten aanzien van bijwerkingen vaak ingewikkeld zijn. De huidige richtlijn 
beoogt een leidraad daarvoor te verschaffen. Bij het ontwikkelen van de huidige richtlijn is 
prioriteit gegeven aan de meest relevante aspecten van de HIV-behandeling. Enkele 
onderdelen zullen in de herzieningsronde van 2005 worden aangevuld. Omdat het een 
‘levende richtlijn’ is, zijn aanvullingen en correcties voortdurend mogelijk. 
 
Samenstelling werkgroep 
Met instemming van de (wetenschappelijke) verenigingen (Nederlandsche Internisten 
Vereeniging, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, Werkgroep Verpleegkundig Aids 
Consulenten) is vanuit de NVAB een werkgroep samengesteld die belast is met de 
ontwikkeling en het onderhoud van de voorliggende richtlijn. Met de voorkeuren van 
patiënten is rekening gehouden door de vertegenwoordiging van de HIV Vereniging 
Nederland. 
 
Werkwijze werkgroep 
De werkgroep heeft gedurende twee jaren gewerkt aan de totstandkoming van de 
conceptrichtlijn. Alle uitgangsvragen zijn met de evidence-based methodiek van 
richtlijnontwikkeling benaderd. Deze methodiek staat uitgebreid beschreven in de 
handleiding richtlijnontwikkeling van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en 
wordt hieronder kort toegelicht.1 De werkgroepleden zochten systematisch literatuur en 
beoordeelden de kwaliteit en inhoud ervan. Voor het zoeken van literatuur werd over het 
algemeen gebruik gemaakt van PubMed en werden congresverslagen bestudeerd. 
Vervolgens schreven de werkgroepleden een paragraaf of hoofdstuk voor de 
conceptrichtlijn, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt. Tijdens vergaderingen 
lichtten zij hun teksten toe, dachten mee en discussieerden over andere hoofdstukken. 
Commentaar op verschillende teksten werd door de auteurs verwerkt.  
De uiteindelijke teksten vormen samen de conceptrichtlijn die elektronisch aan alle leden 
van de NVAB is voorgelegd. De commentaren van deze bijeenkomst zijn in de 
conceptrichtlijn verwerkt. Tevens is dit concept aan de Nederlandsche Internisten 
Vereeniging (NIV), die de formele aanvraag voor financiële ondersteuning bij de Orde van 
Medisch Specialisten heeft ingediend, alsmede aan de overige wetenschappelijke 
verenigingen ter goedkeuring aangeboden. In het thans voorliggende document zijn de 
opmerkingen van de leden van de NVAB en de wetenschappelijke verenigingen verwerkt.  
In de aanbevelingen wordt uitgegaan van de momenteel in Nederland geregistreerde 
antiretrovirale middelen. Nieuwere middelen die reeds op 'compassionate-use' basis 
verkrijgbaar zijn, worden niet besproken. De werkgroep heeft met de NVAB en NIV 
afspraken gemaakt over de wijze waarop de andere nog niet herziene onderwerpen 



 

 
28 Richtlijn Antiretrovirale Behandeling, 2007 

besproken zullen worden. Indien daar een gewijzigd advies uit voortkomt, zal de richtlijn on-
line worden geactualiseerd. Tevens zijn afspraken gemaakt hoe reacties van behandelaren, 
patiënten en andere ‘werkers in het veld’ verzameld en besproken zullen worden. Indien 
nodig zal de richtlijn op deze punten tussentijds aangepast worden.  
Herziene versie november 2006  
In november 2006 is deze richtlijn op een aantal punten bijgesteld. Het gaat om een 
herziening van hoofdstuk 2 (Therapie bij volwassenen) en de nieuwe hoofdstukken 10.2 
(hepatitis C) en 12.2 (hepatotoxiciteit). Alle nieuwe en herziene passages zijn in deze versie 
van de richtlijn geel gearceerd weergegeven. 
 
Onafhankelijkheid werkgroepleden 
Een map met verklaringen van werkgroepleden over mogelijke financiële 
belangenverstrengeling ligt ter inzage bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 
CBO. Er zijn geen bijzondere vormen van belangenverstrengeling gemeld. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
De richtlijn is voor zover mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk 
onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische 
zoekacties. In het algemeen werd er in Medline, Cochrane en Embase databases gezocht 
naar literatuur van de laatste 10 jaren. In het merendeel der gevallen betrof het echter 
actuele literatuur. De zoek- en selectiecriteria waren afhankelijk van het onderwerp. 
Daarnaast werden artikelen geëxtraheerd uit referentielijsten van opgevraagde literatuur. 
Ook werden andere richtlijnen aangaande de antiretrovirale behandeling geraadpleegd. Na 
selectie door de werkgroepleden bleven de artikelen over die als onderbouwing bij de 
verschillende conclusies staan vermeld. De geselecteerde artikelen zijn vervolgens door de 
werkgroepleden beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate van 
bewijs. Hierbij is onderstaande indeling gebruikt. 
 
Tabel 1. Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht 
A1 Systematische reviews die tenminste enkele onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de 

resultaten van de afzonderlijke onderzoeken consistent zijn 
A2 Gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang 

en consistentie 
B Gerandomiseerde klinische trials van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander 

vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohort-onderzoek, patiënt-controle-
onderzoek) 

C Niet-vergelijkend onderzoek 
D Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 
 
De beoordeling van de verschillende artikelen is in de verschillende teksten terug te vinden 
onder het kopje wetenschappelijke onderbouwing. Het wetenschappelijk bewijs is 
vervolgens kort samengevat in een conclusie. De belangrijkste literatuur waarop deze 
conclusie is gebaseerd staat bij de conclusie vermeld, inclusief de mate van bewijs. Deze 
indeling in mate van bewijs staat vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2. Niveau van de conclusie op basis van de literatuuranalyse 
1 Gebaseerd op 1 systematische review (A1) of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar 

uitgevoerde onderzoeken van niveau A2 
2 Gebaseerd op tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 
3 Gebaseerd op 1 onderzoek van niveau A2 of B, of op onderzoek van niveau C 
4 Mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden 
 
Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijk bewijs vaak nog 
andere aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid (in 
verschillende echelons) of organisatorische aspecten. Deze aspecten worden vermeld onder 
het kopje overige overwegingen. De aanbeveling is het resultaat van het beschikbare 
bewijs uit de literatuur en de overige overwegingen. Het volgen van deze procedure 
verhoogt de transparantie van de richtlijn. Het biedt ruimte voor een efficiënte discussie 
tijdens de werkgroepvergaderingen en vergroot bovendien de helderheid voor de gebruiker 
van de richtlijn. 
 
Kosteneffectiviteit  
Er is geen kosteneffectiviteitsanalyse gedaan, omdat de relevante gegevens daarvoor 
ontbreken. Wel wordt een overzicht gepresenteerd van de kosten van de geregistreerde 
HIV-middelen en worden de kosten van de verschillende combinaties die in de richtlijn 
worden aanbevolen, met elkaar vergeleken. 
 
Implementatie 
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is geprobeerd rekening te houden met 
de implementatie van de richtlijn. Daarbij werd met name gelet op factoren die de invoering 
van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Een voorbeeld hiervan is 
dat in de richtlijn alleen middelen zijn vermeld die in Nederland voor de behandeling van 
HIV-infecties geregistreerd zijn. 
De richtlijn wordt verspreid onder de wetenschappelijke verenigingen en de staven van de 
ziekenhuizen. Daarnaast wordt een samenvatting van de richtlijn aangeboden aan het 
Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde.  
 
Juridische betekenis van richtlijnen 
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar op ‘evidence’ gebaseerde inzichten en 
aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te 
verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de ‘gemiddelde 
patiënt’, kunnen zorgverleners op basis van hun professionele autonomie zonodig afwijken 
van de richtlijn. Afwijken van richtlijnen is, als de situatie van de patiënt dat vereist, zelfs 
noodzakelijk. Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd en 
gedocumenteerd te worden. 
 
Literatuur 
2. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg. Richtlijnontwikkeling binnen het Kwaliteitsinstituut 

voor de Gezondheidszorg CBO. Handleiding voor werkgroepleden. Utrecht: CBO; 2000. 
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HOOFDSTUK 2. THERAPIE BIJ VOLWASSENEN 
 
2.1 Wanneer beginnen? 
 
Inleiding 
In theorie zijn de doelstellingen van een HIV-behandeling bij patiënten met HIV-infectie 
duidelijk. Het gaat hierbij om algemene uitgangspunten die in feite voor elke infectieziekte 
van toepassing zijn: vermindering van HIV-gerelateerde ziekte (opportunistische infecties) 
en sterfte, verbetering van de kwaliteit van leven, het verkrijgen van een optimale en 
langdurige onderdrukking van de activiteit van HIV, en herstel en/of behoud van 
immunologische functie. In de praktijk onderscheidt een HIV-behandeling zich echter in vele 
opzichten van andere infectieziekten. Met de huidige behandelmogelijkheden is er immers 
geen sprake van genezing, zoals bij veel andere infectieziekten wel het geval is. 
Behandeling ter onderdrukking van de HIV-activiteit zal daarom levenslang moeten worden 
gegeven. Bijkomende factoren zoals hieronder beschreven vormen derhalve een belangrijke 
rol bij de beslissing over wat het optimale moment van start van HIV-behandeling is. 
 
 Vroege behandeling Uitgestelde behandeling 

vroegtijdige suppressie HIV  uitstel negatieve invloed van medicatie op 
kwaliteit van leven 

eerder herstel immuunsysteem uitstel van het optreden van bijwerkingen 
geringe kans op resistentie bij goede 
virussuppressie 

uitstel van het ontstaan van resistentie 

voordelen 

verminderde kans op HIV-overdracht bij 
onveilig vrijen, tijdens zwangerschap e.d. 

behandelopties blijven bewaard tot 
progressie van HIV-infectie 

invloed medicijngebruik op kwaliteit van 
leven 

kans op voortzetting beschadiging 
immuunsysteem en/of onvoldoende 
herstel 

bijwerkingen moeilijkere virussuppressie bij 
voortschrijdende HIV-infectie 

vergrote kans op resistentie bij onvoldoende 
virussuppressie 

nadelen 

beperking van HIV-behandeling in toekomst 

vergrote kans op HIV-overdracht bij 
onveilig vrijen, tijdens zwangerschap, e.d. 

 
Uitgangsvraag 
Wat is het optimale moment in het beloop van de HIV-infectie waarop met behandeling moet 
worden gestart? 
 
Literatuurverzameling 
National Library of Medicine (PubMed), Guidelines voor HIV-behandeling in de Verenigde 
Staten en Engeland, congresverslagen Conference Retroviruses and Opportunistic 
Infections. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
In verschillende prospectieve studies en in meta-analysen is het gunstige effect van HIV-
behandeling bij patiënten met een symptomatische infectie aangetoond. Bij deze categorie 
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patiënten leidt behandeling tot een reductie van het optreden van opportunistische infecties 
en tot een verlenging van de overlevingstijd.1-3 Er is derhalve internationale consensus dat in 
deze situaties HIV-behandeling dient te worden voorgeschreven.3,4  
Bij asymptomatische patiënten is de discussie ingewikkelder. De wezenlijke vraag bij deze 
categorie patiënten is wat het optimale moment van start van de HIV-behandeling is. Het 
gaat hierbij om de vraag welke uitslagen van het routine virologisch (HIV-load) en 
immunologisch (CD4 celtelling) laboratoriumonderzoek bepalend zijn voor deze beslissing. 
In toenemende mate zijn er aanwijzingen dat niet zo zeer de hoogte van de HIV-load bij 
aanvang van de behandeling bepalend is voor het succes van de behandeling, maar eerder 
het CD4 celaantal. De kans op progressie van de HIV-infectie naar AIDS of overlijden blijkt 
sterk gerelateerd te zijn aan het CD4 cel aantal gemeten vóór behandeling. Patiënten met 
50-99 CD4 cellen per mm3 hebben een kans van 0,74, terwijl dat voor patiënten met > 350 
cellen 0,14-0,22 is. HIV-load blijkt alleen maar van prognostisch belang te zijn bij een hoge 
load (> 100.000 kopieën/ml).5 Gegevens van de Multi-Center AIDS Cohort Study laten zien 
dat de kans op progressie van de HIV-infectie (ontstaan van opportunistische infecties of 
overlijden ten gevolgde van AIDS) groter wordt naarmate het aantal CD4 cellen lager is, 
maar dat 200 CD4 cellen/mm3 een kritische grens is die patiënten niet moeten bereiken.6,7 
Ook andere cohortstudies bevestigen dat de grens van 200 CD4 cellen/mm3 cruciaal is voor 
de prognose van de patiënt en dat HIV-behandeling gestart moet worden voordat dit aantal 
< 200/mm3 komt.3,5,7,8 In prospectieve gerandomiseerde studies is het gunstige effect van 
HAART uitsluitend aangetoond voor patiënten met < 200 CD4 cellen/mm3. Bij deze 
categorie patiënten is aangetoond dat HIV-behandeling het ontstaan van AIDS of overlijden 
reduceert.9-11 Voor asymptomatische patiënten met > 200 CD4 cellen/mm3 ontbreken 
prospectieve studies. Wel laten de resultaten van cohortstudies zien dat bij patiënten met > 
200 cellen de kans op klinische progressie van de HIV-infectie vergroot is bij een hoge HIV-
load (> 55-100.000 kopieën/ml).3,5,7  
Een ander argument om bij een chronische HIV-infectie niet te snel te beginnen met 
behandeling is het ontstaan van bijwerkingen. Ofschoon in een Zwitserse cohortstudie een 
gunstig effect op klinische parameters werd gezien bij patiënten met > 350 CD4 cellen/mm3, 
moest de behandeling bij 40% van de patiënten worden gewijzigd ten gevolge van 
bijwerkingen. Bij 20% waren de bijwerkingen reden tot het staken van de behandeling.12 
Aangezien HAART in beginsel levenslang moet worden gegeven, is, met de huidige 
inzichten, een antiretrovirale behandeling een kwestie van decennia. Omdat de meeste 
combinatiebehandelingen nu maximaal 6 jaar worden gegeven, is de kennis over het 
bijwerkingenprofiel beperkt. Dat betekent dat bij de afweging of HAART ‘vroeg’ of ‘laat’ in de 
infectie moet starten, het optreden van (soms nog onbekende) bijwerkingen een steeds 
grotere rol gaat spelen. Het ‘optimale moment van start’ wordt dus steeds meer naar 
achteren geschoven. 
In verschillende landen zijn de richtlijnen dan ook recent bijgesteld. In de Amerikaanse 
richtlijnen wordt geadviseerd terughoudend te zijn met HAART bij asymptomatische 
patiënten met > 350 CD4 cellen per mm3 en < 55.000 HIV-kopieën/ml. In die categorie is de 
kans op het ontstaan van AIDS binnen 3 jaar < 15%. Bij > 350 CD4 cellen/mm3 en een HIV-
load > 55.000 kopieën/ml kan HAART overwogen worden omdat dan de kans op AIDS 
binnen 3 jaar > 30% is. Een alternatief is een zorgvuldig vervolgen van het CD4 celaantal.3 
De Engelse richtlijn is bij patiënten met > 350 CD4 cellen/mm3 duidelijker: het advies is om 
in die situaties af te zien van behandeling.4 
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Conclusies 

Niveau 1 

Bij patiënten met symptomatische HIV-infectie leidt HIV-behandeling tot een 
reductie van het optreden van nieuwe opportunistische complicaties en tot een 
verlenging van het overlevingstijd. 
 
A1 Staszewski,1 Bartlett2 
D Dybul3 

 

Niveau 1 

Bij patiënten met < 200 CD4 cellen/mm3 reduceert het geven van HIV-
behandeling de kans op het ontstaan van AIDS of overlijden. 
 
A2 Gulick,9 Hammer,10 Cameron11 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat bij patiënten met > 200 CD4 cellen/mm3 HIV-behandeling 
leidt tot een reductie van de kans op het ontwikkelen van AIDS of het overlijden 
ten gevolge van een opportunistische infectie. 
 
B Egger,5 Mellors,6 Hogg8 

D Dybul3 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat bij patiënten met > 200 CD4 cellen/mm3 het effect van 
HIV-behandeling geringer wordt naarmate het aantal CD4 cellen bij aanvang van 
behandeling groter is. 
 
B Egger,5 Mellors,6 Hogg8 

D Dybul3 
 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat bij patiënten met > 200 CD4 cellen/mm3 een hoge HIV-
load (> 55.000-100.000 kopieën/ml) de kans op klinische progressie van de HIV-
infectie vergroot. 
 
B Eggers,5 Mellors6 

D Dybul3 
 
Overige overwegingen  
Aangezien met de huidige inzichten HAART levenslang moet worden gegeven, dienen de 
voordelen van HAART (reductie HIV-load met daarmee een kleinere kans op het optreden 
van opportunistische infecties) zorgvuldig afgewogen te worden van de invloed van HAART 
op de kwaliteit van leven. De volgende overwegingen spelen daarom een rol bij de 
beslissing over wat het optimale moment van start van HIV-behandeling. In alle gevallen is 
de bewijskracht van de overwegingen D, dat wil zeggen dat het de mening van de 
werkgroep weergeeft, in enkele gevallen ondersteund met een literatuurreferentie. 
- Studies over de langetermijneffecten (dat wil zeggen studies met een follow-up van 

meer dan vijf jaren) van HIV-behandeling (benefit en bijwerkingen) ontbreken. 
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- Bijwerkingen van HIV-behandeling bij asymptomatische patiënten met een relatief 
hoog aantal CD4 cellen (> 350 cellen/mm3) leiden relatief vaak tot het staken van de 
behandeling.12 

- Er is geen indicatie voor HIV-behandeling bij asymptomatische patiënten met > 350 
CD4 cellen/mm3.4 

- Aangezien met de huidige inzichten HIV-behandeling levenslang moet worden 
gegeven, dienen de voordelen van behandeling (reductie HIV-load met daarmee een 
kleinere kans op het optreden van opportunistische infecties) zorgvuldig afgewogen te 
worden van de invloed van behandeling op de kwaliteit van leven.4 

 
Aanbevelingen 
De werkgroep is van mening dat  
1. bij symptomatische patiënten met HIV-infectie behandeling in alle gevallen dient 
 plaats te vinden; 
3. bij asymptomatische patiënten HIV-behandeling gestart moet worden voordat het 

aantal CD4 cellen < 200/mm3 is vanwege de sterk vergrote kans op het ontstaan van 
AIDS of overlijden ten gevolge van HIV-infectie bij patiënten met < 200 CD4 
cellen/mm3. 

 
Bij de uitwerking van deze aanbeveling dienen de onderstaande criteria in acht te worden 
genomen. 
 
Kliniek CD4 cellen, per mm3 HIV-1-RNA, kopieën 

per ml 
Behandeling Bewijskracht

CDC categorie B,C elke uitslag elke uitslag ja* A1 
< 200 elke uitslag ja A2 

< 100.000 overwegen†,‡ B 200-350 
> 100.000 ja B 
< 100.000 nee D 

CDC categorie A 

> 350 
> 100.000 nee‡ D 

* Bij een opportunistische infectie met een grote kans op klinische progressie van de infectie ten gevolge van  
immuunreconstitutie door HIV-behandeling, heeft het de voorkeur om indien mogelijk de HIV-behandeling uit te stellen 
tot 2 maanden na aanvang van de behandeling van de opportunistische infectie. 

† Afhankelijk van kliniek, kans op adequate therapietrouw, te verwachten toxiciteit van de anti-HIV behandeling (in geval 
 van co-medicatie). 
‡ Monitoring van het aantal CD4 cellen en de snelheid van daling van het aantal cellen dienen frequent plaats te vinden (4 

keer per jaar) 
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2.2 Keuze van antiretrovirale therapie bij naïeve volwassen patiënten 
 
Inleiding 
Patiënten die voor het eerst behandeld worden voor een HIV-infectie krijgen tegenwoordig 
een combinatiebehandeling van verschillende antivirale middelen. Deze zogenoemde 
HAART (highly active antiretroviral therapy) bestond voorheen uit een combinatie van 2 
NRTI’s (nucleoside reverse transcriptase remmer) met een proteaseremmer (protease 
inhibitor, PI). Thans voldoen veel meer combinaties van antiretrovirale middelen aan de 
omschrijving van HAART zoals 2 NRTI’s met een protease remmer + ritonavir (de 
zogenaamde boosted combinatie), of 2 NRTI’s in combinatie met een NNRTI (non-
nucleoside reverse transcriptase remmer) of een combinatie van 3 NRTI’s of een combinatie 
van een NRTI met een PI en een NNRTI. 
Het is niet goed mogelijk de verschillende componenten van een HAART combinatie los van 
elkaar te beoordelen wat betreft antivirale activiteit, herstel van immuniteit, etc. Bij de 
beoordeling van de resultaten van een trial dient men hiermee rekening te houden. Behoudens 
cohortstudies bestaan vrijwel alle andere trials uit geselecteerde patiëntengroepen met een 
beperkt aantal of geen geïncludeerde vrouwen, patiënten met co-infecties (HCV, HBV) en 
intraveneuze druggebruikers. De uitkomsten van studies en trials hebben daarom qua antivirale 
effectiviteit, immunologisch herstel, bijwerkingenpatroon en uitval (lost-to-follow-up) maar een 
beperkte geldigheid met name voor de algemene dagelijkse praktijk. Verder dient men zich te 
realiseren dat de uitkomsten in belangrijke mate worden bepaald door de opzet van de studie 
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(open label, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd), de statistische uitgangspunten en 
verwerking van de verkregen gegevens. 
 
Uitgangsvraag 
Welke criteria/eisen worden aan trials gesteld bij de selectie van bruikbare en niet-bruikbare 
studies voor het doen van uitspraken wat betreft antivirale effectiviteit, immunologisch 
herstel, uitval, bijwerkingen, therapietrouw etc.?  
Op grond van deze uitspraken kan men komen tot aanbevelingen betreffende de optimale 
voorbereiding voor het starten van de therapie en te adviseren ten aanzien van een goede 
antiretrovirale therapie. De combinatie A kan qua antivirale effectiviteit beter zijn dan B of C 
maar qua bijwerkingen, immunologisch herstel of therapietrouw kunnen ertussen de 
combinatie A, B of C aanmerkelijke verschillen bestaan. Al deze facetten worden 
meegenomen bij de uitwerking van de aanbevelingen. 
In eerste instantie heeft de werkgroep gekeken naar de selectiecriteria waaraan studies 
moeten voldoen om in tweede instantie de resultaten te beoordelen om van daaruit tot 
conclusies en aanbevelingen te komen. Dus, de eerste set criteria zijn gebruikt om literatuur 
te selecteren, de tweede set om de geselecteerde studies te beoordelen. 
 
Eerste set (selectie)criteria 
- Alleen studies of trials die zijn uitgevoerd bij naïeve patiënten komen in aanmerking. 

(eis van homogeniteit) 
- De studies of trials moeten voldoende power hebben en bevatten liefst een vooraf 

beschreven power-berekening. Een uitzondering wordt gemaakt voor bepaalde 
aspecten als bijwerkingen of bijzondere groepen (kinderen, zwangeren). 

- Studies of trials moeten minimaal een follow-up van 48 weken hebben, tenzij het 
onderzoek door de ‘data and safety monitoring board’ vroegtijdig is beëindigd. Een 
uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld farmacokinetiekstudies. 

- De studies of trials zijn uitgevoerd met een innameschema van minder dan driemaal 
daags. 

- De studies of trials moeten een goede beschrijving geven van het aantal patiënten dat 
uitvalt (‘lost-to-follow-up’). 

- De studies of trials waarin in een bepaalde behandelingsarm de uitval (‘lost-to-follow-
up’) groter dan 50% is, of niet beschreven wordt, worden niet gebruikt voor 
beoordeling. 

- De studies of trials zijn ‘peer-reviewed’ en gepubliceerd (congresverslagen kunnen 
eventueel in de tekst onder overige overwegingen worden vermeld). 

 
Literatuurverzameling 
Er werd gezocht met als zoeksleutel: alle bekende geregistreerde antiretrovirale 
geneesmiddelen alleen (ook de middelen die op korte termijn geregistreerd gaan worden) en 
op de combinatie van het geneesmiddel en bijwerkingen (adverse event). 
De geraadpleegde literatuur omvat: 
- National Library of Medicine (USA, PubMed) waarbij de volledige (‘peer reviewed’) 

publicatie uit het tijdschrift werd opgevraagd en beoordeeld 
- CDC Division of HIV/AIDS Prevention 
- Congresverslagen:* 
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o World Aids Conference vanaf 1992 (nummer VIII) 
o Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections vanaf 1997 (nummer 4) 
o European Conference on Clinical Aspects of HIV infection vanaf 1990 (nummer 2) 
o Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy vanaf 1995 

(nummer 35) 
o The first and second IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment 2001 en 

2003 
* In de meeste congresverslagen wordt gesproken van selectie van abstracts en niet van ‘peer 
reviewing’. 
 
Tweede set (beoordelings)criteria 
Voor het oordeel over de effectiviteit van een combinatie van antivirale therapie (2 NRTI’s 
met een PI of een NNRTI of een derde NRTI) in trials/studies van antiretrovirale behandeling 
is een aantal criteria opgesteld. Hierbij wordt vooral een oordeel gegeven over de 
antiretrovirale effectiviteit van een HAART combinatie met daarnaast nog een aantal andere 
parameters mits vermeld in de resultaten zoals immunologisch herstel, bijwerkingen, 
therapietrouw en uitval. Al deze criteria geven dus uitkomsten op therapeutisch niveau. 
De effectiviteit van een HAART combinatie wordt in eerste instantie beoordeeld aan de hand 
van de resultaten van haar antiretrovirale effect. De antivirale effectiviteit moet leiden tot een 
ondetecteerbare plasma virale titer (pVL) (pVL < 50 kopieën/ml). Indien de plasma virale titer 
niet ondetecteerbaar wordt zal dit onherroepelijk leiden tot het ontstaan van resistentie en tot 
antivirale ineffectiviteit van een bepaald middel of van een gehele klasse van middelen. De 
werkgroep beschouwt de antivirale effectiviteit als een van de belangrijkste parameters in de 
tweede set van beoordelingscriteria. 
Van groot belang bij de beoordeling van met name de duurzaamheid van een regime is de 
therapietrouw. Helaas is maar in een zeer klein percentage (< 3%) van de trials bekend wat 
de therapietrouw was. 
Verdraagzaamheid en therapietrouw van een regime zijn bepalend voor duurzaamheid en 
succes op lange termijn van een bepaalde combinatie antivirale middelen. Hierbij spelen 
bijwerkingen van een regime een grote rol. Helaas geven de meeste trials vooral gegevens 
over graad 3 en 4 bijwerkingen en is er vaak weinig informatie over graad 1 en 2 
bijwerkingen. Graad 3-4 bijwerkingen hebben meestal grote consequenties voor de patiënt 
in de trial zoals stoppen met medicatie en opname. Graad 1-2 bijwerkingen doen dit meestal 
niet, maar kunnen wel een grote invloed hebben op therapietrouw en kwaliteit van leven. De 
trials geven zelden informatie over kwaliteit van leven of hebben een parallellopend kwaliteit 
van leven onderzoek. 
 
Herziene versie november 2006  
Uit de meta-analyse (1) uitgevoerd in 2005 betreffende 64 klinische trials met daarin 10.559 
voornamelijk naïeve patiënten blijkt dat HAART bestaande uit 2NRTI/PI/ritonavir (boosted PI 
triple) of 2NRTI/NNRTI beide een significant groter percentage patiënten met 
ondetecteerbare plasma virale titer en een significant grotere toename van CD4 aantal geeft 
dan HAART bestaande uit 2NRTI/PI zonder ritonavir (zonder boosting).  
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Figuur 1. Resultaten van 64 trials, zoals weergegeven in een meta-analyse van Bartlett 
(1)  
 
De gegevens worden per behandelingscategorie vergeleken: dus PI-based HAART, NNRTI-
based HAART en 3 NRTI-based HAART. Daarbij worden drie categorieën onderscheiden: 
- Goede antivirale effectiviteit van een HAART combinatie: het gemiddeld (of mediaan) 

percentage patiënten in de ITT analyse ligt boven of valt binnen het 95% BI van 
Bartlett. 

- Slechte antivirale effectiviteit van een HAART combinatie: het gemiddeld (of mediaan) 
percentage patiënten in de ITT analyse is lager dan de onderste grens van het 95% BI 
van Bartlett. 

- Onvoldoende gegevens: er is alleen een OT (on treatment) analyse gedaan. 
Als er gegevens over patiënten met een hoge baseline pVL > 100.000 k/ml zijn, wordt er een 
oordeel gegeven over de antiretrovirale effectiviteit van een HAART combinatie bij deze 
groep patiënten. De effectiviteit wordt goed bevonden wanneer deze beter is dan bij een 
vergelijkbare groep patiënten in een controle-arm.  
Gegevens over de snelheid van de daling van de virale titer worden niet betrokken in het 
oordeel over de antiretrovirale effectiviteit van een bepaalde HAART-combinatie. Dit omdat 
de snelheid van daling in een zeer beperkt aantal studies wordt aangegeven en de 
prognostische waarde van deze parameter niet bekend is. 
 
Overige overwegingen bij de tweede set (beoordelings)criteria 
Daarnaast wordt bij de studies ook nog naar andere parameters gekeken dan effectiviteit. Die 
worden onder het kopje ‘Overige overwegingen' uitgewerkt. De criteria hiervoor zijn: 
- CD4 aantal: het baseline CD4 aantal en de stijging na therapie worden niet betrokken 

in de beoordeling (In de meta-analyse van Bartlett was het uitgangs-CD4 aantal 375 
cellen/mm3, en de uitgangs pVL 4,69 log10 k/ml).1 Er kan wel een opmerking gemaakt 
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worden over het herstel van het aantal CD4 cellen. Vrijwel altijd leidt succesvolle 
HAART tot een verbetering van de immuniteit (toename CD4 aantal cellen) bij naïeve 
volwassen patiënten. De verschillen tussen de behandelingsarmen in een trial zijn over 
het algemeen zo gering dat de werkgroep deze niet belangrijk acht. (zie tabel 1) 

- Bijwerkingen: HAART combinaties met meer dan 10% graad 3 en 4 bijwerkingen 
krijgen een negatief oordeel. HAART combinaties met minder dan 10% graad 3 en 4 
bijwerkingen krijgen een positief oordeel (oordeel +). 

- Een uitval (iedere reden: zoals lost-to-follow-up, gestopt i.v.m. bijwerkingen, dood, 
terugtrekking) van meer dan 15-20% in een bepaalde therapie-arm wordt dan negatief 
beoordeeld. Uitval minder dan 15-20% wordt positief beoordeeld. 

- Een bepaalde therapie-arm wordt als negatief beoordeeld als deze dieetrestricties 
heeft (nuchter zijn is ook een dieetrestrictie), geen dieetrestricties wordt positief 
beoordeeld. 

- Een bepaalde therapie-arm wordt als negatief beoordeeld als er meer dan 2 inname 
momenten zijn. 

- Een bepaalde therapie-arm wordt als negatief beoordeeld als er meer dan 6 tabletten 
per dag genomen moeten worden. 

- Als er tijdens de studie een kwaliteit van leven onderzoek uitgevoerd werd kan dit in de 
beoordeling opgenomen worden. 

- Gegevens over TDM (Therapeutic Drug Monitoring) worden in de beoordeling niet 
opgenomen. 

- Optimale voorbereiding: Wat is de optimale voorbereiding voor het starten van initiële 
antiretrovirale therapie? Wat is betreft het aantal pillen per inname en de frequentie van 
pilinname optimaal bij volwassenen voor het slagen (langdurige virale suppressie) van de 
therapie? 

Deze criteria geven dus ook uitkomsten op therapeutisch niveau maar kunnen 
doorslaggevend zijn als bijvoorbeeld 2 HAART combinaties een gelijkwaardige antivirale 
effectiviteit lijken te hebben. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Herziene versie november 2006  
In de meta-analyse van Bartlett blijkt het aantal per dag te nemen pillen de belangrijkste 
factor voor het slagen van de antiretrovirale therapie na 48 weken te zijn (r = -0,57; p = 
0,0085)(2). Het aanvang CD4 aantal noch de aanvang pVL blijkt een significante voorspeller 
te zijn voor virologische suppressie na 48 weken (pVL < 50 c/ml). Hierbij dient aangetekend 
te worden dat in de analyse het gemiddelde CD aantal 375 cells/mm3 en de gemiddelde pVL 
49.329 c/ml zijn. In het Athena cohort lagen deze waarden bij naïeve patiënten aan het 
begin van de behandeling beduidend lager voor het CD4 aantal, mediaan ongeveer 290 
cells/mm3, met een mediaan pVL van 4,8 log10 c/ml.(3) Overigens bleek in het Athena cohort 
dat er een negatieve relatie bestaat tussen therapietrouw (als % ingenomen tabletten) en de 
dieetrestricties van een bepaalde combinatie. 
In de analyse van Ammassari bestaande uit 20 trials komt naar voren dat de belangrijkste 
factoren die de therapietrouw, en dus het succes op virale suppressie negatief beïnvloeden 
de volgende zijn: bijwerkingen van de medicatie, symptomen van de ziekte, negatieve 
levenservaringen, stress, gebrek aan familie of sociale ondersteuning en de complexiteit van 
het antiretrovirale regime (met name frequente pilinname en dieetrestricties).3 In mindere 



 

 
Richtlijn Antiretrovirale Behandeling, 2007 39 

mate waren van belang: leeftijd, ras, inkomen, slechte behuizing, intraveneus drugsgebruik, 
alcohol abusus, depressie/psychiatrische problemen, levenskwaliteit en insufficiënte 
medische begeleiding. 
 
Conclusies 

Niveau 1 

Het aantal in te nemen pillen, het aantal inname momenten en de 
dieetrestricties bij de pilinname zijn belangrijke factoren voor het slagen van de 
antiretrovirale therapie. 
 
A1 Bartlett,1 Ammasari3 

D Wolf2 

 

Niveau 1 

Een combinatie van antiretrovirale middelen met zo min mogelijk te verwachten 
bijwerkingen is een belangrijke factor voor het slagen van de antiretrovirale 
therapie. 
 
A1 Ammasari3 

 
Overige overwegingen 
Therapietrouw is een complex gedrag maar wel een belangrijke factor voor het slagen van 
de antivirale therapie. De werkgroep beveelt aan om voor het starten van de therapie een 
goede voorbereiding te laten plaatsvinden om de therapietrouw te optimaliseren. Stress van 
welke origine dan ook blijkt naar voren te komen als een belangrijke factor die de 
therapietrouw negatief beïnvloedt. Voor aanvang van therapie moet getracht worden, om het 
succes van de therapie te vergroten, de eventuele oorzaken van stress op te sporen, te 
bespreken en een behandelingsplan hiervoor samen met de patiënt op te stellen. 
In de meta-analyse van Bartlett met gegevens uit 23 klinische trials en uit de analyse van 
Ammasari bestaande uit 20 trials blijkt het aantal per dag in te nemen pillen en het aantal 
inname momenten een belangrijke factor voor het slagen van de antiretrovirale therapie te 
zijn.1,3 In de meta-analyse van Bartlett bleek dit zelfs de belangrijkste factor voor het slagen 
van de therapie te zijn. 
Pillen nuchter te moeten innemen of met een hoeveelheid voedsel of snack worden als een 
dieetrestrictie opgevat door de werkgroep. 
 
Aanbevelingen 
De werkgroep is van mening dat voor het starten van de antiretrovirale therapie alle 
maatregelen genomen dienen te worden om de therapietrouw te optimaliseren. Met name 
wordt gewezen op het geven van goede informatie en het reduceren van stress (belang van 
sociaal netwerk, geven van goede informatie, etc.). 
De werkgroep beveelt aan het aantal pillen per inname en de frequentie van pilinname tot 
een minimum te beperken. Het verdient de voorkeur een combinatie van antiretrovirale 
middelen samen te stellen zonder dieetrestricties. 
De werkgroep beveelt alleen die combinaties van antiretrovirale middelen aan die één- of 
tweemaal daags genomen kunnen worden. 
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Het verdient de voorkeur een combinatie van antiretrovirale middelen samen te stellen met 
zo min mogelijk (te verwachten) bijwerkingen. 
 
Herziene versie november 2006  
NRTI 
Welke combinatie van 2 NRTI’s (in combinatie met proteaseremmer/ritonavir of NNRTI) 
geeft als initiële antiretrovirale combinatie bij volwassen naïeve patiënten de beste resultaten 
ten aanzien van antivirale effectiviteit en immunologisch herstel. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
De volgende combinaties van NRTI’s zijn in voldoende mate onderzocht en voldoen aan de 
beoordelingscriteria: ZDV/3TC, ZDV/ddI, ZDV/d4T (in beperkte mate maar wel zodanig dat 
een oordeel over antivirale effectiviteit op goede gronden gegeven kan worden), d4T/3TC, 
d4T/ddI, TDF/3TC, 3TC/ABC. De gegevens hiervan zijn samengevat in tabel A, B en C in 
bijlage 1. Zie ook bijlage 1 voor verdere achtergrondgegevens. 
Herziene versie november 2006 
Over de volgende combinaties is recentelijk (sinds de consensus  van 2004) meer 
onderzoek bekend geworden: TDF/ddI en TDF/FTC  
 
Emtricitabine 
Herziene versie november 2006 
Emtricitabine is een potent cytosine analoog met een sterke antivirale effectiviteit. In een 
open label studie blijkt emtricitabine antiviraal even effectief te zijn als 3TC (2 maal daags 
gegeven) in stabiel ingestelde patiënten waarbij in beide onderzoeksarmen  na 48  weken 
meer dan 90% van de patiënten een ondetecteerbare pVL met een significante stijging van 
het CD4 aantal in beide armen (6).  
In de 934 Study (7) een open label vergelijkend onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van 
AZT/3TC 2dd versus TDF/FTC 1dd met daarin 517 patiënten bleek na 48 weken significant 
meer patiënten in de AZT/3TC virologisch te falen (9 versus 4 patiënten) (zie hieronder: 
zidovudine/lamivudine (Combivir) versus tenofovir/emtricitabine) 
 
Eenmaal daags 3TC en ABC 
Op grond van de EPV 20001 studie (lamuvidine 2 dd 150 mg versus 1 dd 300 mg) en op 
grond van de CNA 30021 studie (abacavir 2 dd 300 mg vs 1dd 600 mg) beide met een 
follow-up van 48 weken kunnen zowel lamuvidine als abacavir in de genoemde dosis 
éénmaal daags voorgeschreven worden.8,9 

 

Herziene versie november 2006 
Zidovudine/lamivudine (Combivir) versus tenofovir/emtricitabine 
In de 934 Study (7) een open label vergelijkend onderzoek naar effectiviteit en veiligheid van 
zidovudine/lamivudine 2dd versus tenofovir/emtricitabine 1dd met daarin 517 patiënten bleek 
na 48 weken significant meer patiënten (ITT analyse) in de tenofovir studiearm een pVL < 
400 en < 50 kopieën/mL dan in de ZDV studiearm (84% versus 73%, en  80% versus 70% 
beide p=0.002, bij een power van 85%). Deze verschillen zijn voor een groot deel te 
verklaren doordat in de zidovudine arm meer patiënten discontinueerden vanwege anemie.  
De toename in CD4 aantal was 190 versus 158 cellen/mm3, respectievelijk (p=0.002). 
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Significant meer patiënten  in de ZDV dan in de tenofovir studiearm hadden bijwerkingen die 
aanleiding gaven met deze medicatie te stoppen (9% versus 4 %, respectievelijk, p=0.02). 
De power van de studie was 85%, maar het is niet duidelijk waarom de studie een open 
karakter had. 
 
Combinatie van didanosine met tenofovir 
De eerste melding van onverwachte daling van CD4 aantal bij gebruik van de combinatie ddI 
400 mg/TDF 245 mg was in 2004 (10). In een cohort van 302 patiënten die switchten naar 
een combinatie van ddI/TDF om een andere redenen dan virologisch falen had meer dan 
50% van deze patiënten een gemiddelde CD4 daling van meer dan 100 cellen/mm3 bij een 
follow-up van 48 weken. In de controle groep werd geen CD4 daling waargenomen. Bij deze 
302 patiënten werd ook een onverwacht hoge incidentie van bijwerkingen waargenomen, 
zoals >1,5-2 keer  verhoogd amylase (4%), milde polineuropathie (25%),  ernstige 
polineuropathie (2%) en xerostomie (10%) waarvan 5% ernstig. Farmacologische analyse 
toonde hoge ddI spiegels aan in vergelijking met waarden zoals gevonden bij ddI gebruik 
zonder tenofovir. Verlaging van de dosering van ddI naar 250 mg (bij gewicht >60 kg) 
resulteerde weer in een stijging van het CD4 aantal. Daarna volgden meerdere 
waarnemingen van paradoxale CD4 daling bij gebruik van ddI/TDF (11-13) 
 
De combinatie ddI 400 mg/TDF 245 mg leidt niet alleen tot paradoxale CD4 daling maar 
geeft ook een verhoogde kans op vroeg optredend virologisch falen (ook bij een verlaagde 
dosering van 250 mg) in vergelijking met andere backbones.  
In een studie (14) waarin de antivirale effectiviteit en veiligheid van  TDF/3TC/EFV 
vergeleken werd met TDF/ddI 400 mg/EFV bleek in de TDF/ddI arm bij 5 van de 41 naïeve 
patiënten binnen 12 weken sprake te zijn van virologisch falen met ontstaan van resistentie 
terwijl geen virologisch falen in de controle arm optrad. De patiënten met virologisch falen 
hadden allen een CD4 aantal < 200 cellen/mm3 en  een pVL > 100.000 kopieën/mL.  
In het Master cohort  (15) werd in de TDF/ddI 250 mg/EFV in vergelijking met de twee 
andere studie armen,  TDF/3TC/EFV en ZVD/3TC/LPV/r, bij naïeve patiënten significant 
vaker virologisch falen gezien, met ontstaan van resistente mutaties.  
 
Tenofovir en nierfunctie 
Tenofovir wordt voornamelijk renaal geklaard door glomerulaire filtratie en actieve tubulaire 
secretie via enzymsystemen [waarvan human organic anion transporter (hOAT1) en 
multidrug resistance protein (MRP4) de belangrijkste lijken te zijn]. Competitie voor deze 
enzymsystemen zoals b.v. geldt voor ddI en tenofovir (met name hOAT1, transport van 
bloed naar intra-cellulair in de tubuluscel) leidt tot  ~ 30% hogere ddI plasmaspiegels en 
toegenomen ddI toxiciteit.  
Van de 27 tot februari 2006 beschreven patiënten die een nierinsufficiëntie met of zonder 
proteïnurie of  het Fanconi syndroom (renale tubulaire acidose) bij tenofovir ontwikkelden, 
gebruikten 21 patiënten naast ddI, daarnaast ritonavir alleen of lopinavir/ritonavir (16). Van 
de overige 6 patiënten gebruikten er 5 atazanavir 300-400 mg zonder ritonavir.  
Bij 12 van deze patiënten is het beloop van de GFR (glomerular filtration rate) bekend, deze 
daalde van gemiddeld 81 naar 31 mL/min en na stoppen van de tenofovir steeg de GFR 
weer maar herstelde zich niet meer bij 5 patiënten naar de uitgangswaarde van voor 
tenofovir gebruik gedurende een follow-up van 3-20 maanden (16). 



 

 
42 Richtlijn Antiretrovirale Behandeling, 2007 

Na een follow-up van 144 weken bij 600 patiënten in de 903 Study (17), een dubbelblinde, 
placebo gecontroleerde vergelijkende studie naar effectiviteit en veiligheid van d4T/3TC/EFV 
versus TDF/3TC/EFV bleek de incidentie van graad 1, 2 en 3 serum creatinine verhogingen, 
niet significant verschillend te zijn (iedere arm, iedere graad <1%) en  graad 4 ernstige 
nierinsufficiëntie werd niet waargenomen. In de tenofovir arm bleef de gemiddelde serum 
creatinine na 144 weken onveranderd  75 µmol/L en daalde met ± 8 µmol/L in de controle 
arm. De incidentie van graad 1, 2  en 3 serum hypophosphatemie waren  4, 3 en <1%, 
respectievelijk, in de tenofovir arm en 4, 2 en <1% in de controle arm (statistisch niet 
verschillend). Graad 4 serum hypophosphatemie werd niet waargenomen. Er was geen 
significant verschil in daling van het serum fosfaat gehalte tussen de twee onderzoeksarmen 
en geen van de patiënten ontwikkelde het Fanconi syndroom of proximale renale tubulaire 
disfunctie. 
In een cohort onderzoek (18) van de CDC (Centers of Disease Control) in 2002-2003 bij 
11.362 patiënten met normale GFR (> 90 mL/min) voor start van een tenofovir bevattende 
combinatie bleek dat die patiënten meer kans hadden op het ontstaan van nierinsufficiëntie 
dan zij die geen tenofovir kregen voorgeschreven (adjusted odds ratio 1.6, 95% CI 1.5 tot 
1.8). Als de ernst van de nierinsufficiëntie in een apart multivariate model werd 
geanalyseerd, bleek deze geassocieerd te zijn met tenofovir gebruik voor lichte 
nierinsufficiëntie (adjusted odds ratio 1.6, 95% CI 1.5 tot 1.8) en voor middelmatige 
nierinsufficiëntie (adjusted odds ratio 1.5, 95% CI 1.1 tot 1.9), maar niet voor ernstige 
nierinsufficiëntie. Laag CD4 aantal, hypertensie en anemie waren geassocieerd met een 
verhoogde kans op het ontstaan van nierinsufficiëntie in dit cohort.   
In het tenofovir expanded access program (19) met daarin 10.343 patiënten bleek ernstige 
nierinsufficiëntie bij 0.3% (0.50 gevallen/1000 patiëntjaren), Fanconi syndroom bij 0.05% 
(0.43 gevallen/1000 patiëntjaren), en verhoogd serum creatinine bij 0.10% (0.19 
gevallen/1000 patiëntjaren).  
De mediane tijd van resolutie van graad 1 en 2 creatinine stijging na staken van tenofovir 
was ±  30 dagen.  
Risico factoren voor ernstige nierinsufficiëntie bij tenofovir gebruik zijn: gebruik van  
nefrotoxische medicatie en laag CD4 aantal. 
 
Starten met de combinatie TDF/ddI wordt zowel voor naïeve als voorbehandelde patiënten 
ten sterkste ontraden. Voor  voorbehandelde patiënten kan voor deze combinatie een 
uitzondering worden gemaakt, b.v. zij die al langer op TDF/ddI staan. 
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Conclusies 
 
Keuze van een 2 NRTI combinatie 

Niveau 1 

Bij naïeve volwassen patiënten hebben de volgende combinaties van 
nucleoside reverse transcriptaseremmer een goede antivirale effectiviteit en 
geven een goed uitzicht op immunologisch herstel: zidovudine + lamivudine als 
combinatie preparaat en abacavir + lamuvidine. 
 
A1 Staszewski17 

A2 Ait-Khaled18 

B Squires,19 Eron,20 Carr,21 French,22 Henry23 

D Murphy,24 Fischl,25 Ross,26 Bartlett27 

 

Niveau 1 

Bij naïeve volwassen patiënten hebben combinaties met stavudine een goede 
antivirale effectiviteit. Stavudine, in het bijzonder de combinatie stavudine + 
didanosine, geeft een hoge prevalentie van met name lipoatrofie met daarnaast 
een ongunstig profiel van bijwerkingen. De combinatie stavudine + zidovudine 
heeft een antiretroviraal effect gelijk aan monotherapie met een van de twee. 
Zalcitabine heeft een gering antiretroviraal effect. 
 
A1 White28 

A2 Robbins,29 Molina,30 Chêne31 
B Squires,19 Eron,20 Carr,21 French,22 Hammer,32 Katzenstein,33 Lathey,34 
 Saravolatz,35 Delta,36,37 Pollard38 

D Murphy24 

 
Herziene versie november 2006  

Niveau 1 

De combinatie didanosine + tenofovir leidt tot vermiderde aantal CD4 cellen 
respons, heeft een grote kans op virologisch falen en geeft ernstige 
voornamelijk didanosine gerelateerde bijwerkingen.  
 
A2  Negredo (10),Barrios (13) (12), Karrer (11), Maitland (14), Torti (15) 

 
 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat bij naïeve volwassen patiënten de volgende combinaties 
van nucleoside reverse transcriptaseremmers een goede antivirale effectiviteit 
hebben en een goed uitzicht op immunologisch herstel geven: tenofovir + 
lamivudine, zidovudine + didanosine, emtricitabine + didanosine. 
 
B Montaner,39 Raboud40 

D Molina,6 Saag,7 Staszewski,41 Gallant42,43 
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Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat didanosine + lamivudine een goede alternatieve 
combinatie van NRTI’s is met een goede antivirale effectiviteit en een goed 
uitzicht op immunologisch herstel. 
 
B Kuritzkes44 

NB: 
1. Het moeten innemen op de nuchtere maag van didanosine is een nadeel voor het slagen van 

de behandeling. 
2.  De combinatie ZDV/d4T bleek in de ACTG 298 trial,38 viraal even effectief te zijn als 

monotherapie ZDV en monotherapie d4T (tabel D, bijlage 1). 
 
Overige overwegingen 
Bijwerkingen van NRTI’s en van combinaties van NRTI’s zijn vaak voor de start van de 
initiële therapie moeilijk in te schatten. In het overzicht wordt wel aangegeven welke 
predeterminanten voor het ontstaan van bijwerkingen aangemerkt kunnen worden. Zo geeft 
ZDV een verhoogde kans op anemie en neutropenie waarvan de incidentie toeneemt 
naarmate de patiënt in slechtere conditie is (Aids Related Complex (ARC), AIDS, etc). 
 
Herziene versie november 2006 
Aanbevelingen keuze Nucleoside Reverse Transcriptase remmers (NRTIs) 
NB: De volgorde van keuzes is alfabetisch weergegeven en geeft geen voorkeur van de 
werkgroep aan. 
 
Keuze Nucleoside Reverse Transcriptase remmers (NRTIs) 
Bij de keuze van 2 NRTIs als initiële therapie bij naïeve volwassen patiënten verdienen de 
volgende combinaties de voorkeur: abacavir + lamivudine/emtricitabine of didanosine EC + 
lamivudine/emtricitabine of tenofovir + lamivudine/emtricitabine of zidovudine + 
lamivudine/emtricitabine of zidovudine + didanosine 
 
Gezien het bijwerkingen patroon van d4T adviseert de werkgroep d4T niet in de eerste lijn 
voor te schrijven. 
De combinaties stavudine + zidovudine en stavudine + didanosine of tenofovir + didanosine 
dienen te allen tijde gemeden te worden. 
 
De volgende combinaties en doseringen worden derhalve aanbevolen: 

-Abacavir 2 dd 300 mg of 1 dd 600 mg + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 
mg/emtricitabine 1 dd 200 mg (de vaste combinatie abacavir 600 mg/ lamivudine 300 mg 
= Kivexa®) 
-Didanosine 1 dd 400 mg (gewicht > 60 kg*) + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 
mg/emtricitabine 1 dd 200 mg 
-Tenofovir 1 dd 245 mg + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 mg/ emtricitabine 1 dd 
200 mg/emtricitabine 1 dd 200 mg 
-Zidovudine 2 dd 300 mg + lamivudine 2 dd 150 mg of 1 dd 300 mg/emtricitabine 1 dd 
200 mg/emtricitabine 1 dd 200 mg (de vaste combinatie zidovudine 300mg/lamivudine 
150 mg = Combivir®) 
-Zidovudine 2 dd 300 mg + didanosine 1 dd 400 mg EC (gewicht > 60 kg*) 
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*1 dd 250 mg bij gewicht < 60 kg 
Deze 2 NRTIs te combineren met een NNRTI of een PI met ritonavir (de zo genaamde 
boosted PI). 
De werkgroep is van oordeel dat triple NRTI-HAART therapie niet in de eerste lijn 
voorgeschreven dient te worden bij naïeve volwassenen. 
 
Bij patiënten die met tenofovir starten wordt geadviseerd : 
Bereken: creatinine klaring met 24 uurs urine of volgens formule van Cockcroft en Gault 
Bepaal: serum creatinine, ureum, natrium, kalium, calcium, magnesium, en fosfaat  
bij aanvang van therapie. 
Gegeven de voor en nadelen van extra onderzoekingen en controles wordt aangeraden:  
-Extra lab-controles in ieder geval te verrichten bij:  

4. tenofovir in combinatie met atazanavir, lopinavir of  ritonavir (iedere dosering) 
5. tenofovir in combinatie met nefrotoxische medicatie 
6. bij afwijkende creatinine klaring/serum creatinine waarde  

 De werkgroep adviseert in deze gevallen: iedere 4 weken gedurende de eerste 3 maanden 
en daarna frequentie op indicatie. (Bewijsniveau D) 
 
Keuze van proteaseremmer 
Welke combinatie van een proteaseremmer (boosted en unboosted) in combinatie met 2 
NRTI’s geeft als initiële antiretrovirale combinaties van geneesmiddelen bij volwassen 
naïeve patiënten de beste resultaten ten aanzien van antivirale effectiviteit, immunologisch 
herstel, uitval, bijwerkingen, therapietrouw, etc? 
NB. In de eerste set (selectie)criteria zijn alleen studies of trials geselecteerd die uitgevoerd 
zijn met een innameschema van maximaal tweemaal daags. 
Gezien de doseringsfrequentie voldoen niet aan de selectiecriteria: studies met indinavir, 
nelfinavir en saquinavir in driemaal daagse dosering. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
De gegevens uit de literatuur zijn samengevat in tabel D en E in bijlage 1. 
Herziene versie november 2006 
Over de volgende protease remmers zijn recentelijk (sinds de consensus  van 2004) meer 
gegevens bekend geworden: boosted PIs, fosamprenavir/ritonavir, nelfinavir en 
saquinavir/ritonavir 
 
Keuze boosted (combinatie met ritonavir) protease remmers versus non-boosted 
regiems  
Uit de meta-analyse (1, 5) uitgevoerd in 2005 betreffende 64 klinische trials met daarin 
10.559 voornamelijk naïeve patiënten blijkt dat HAART bestaande uit 2NRTI/PI/ritonavir 
(boosted PI triple) of 2NRTI/NNRTI beide een significant groter percentage patiënten met 
ondetecteerbare plasma virale titer en een significant grotere toename van CD4 aantal geeft 
dan HAART bestaande uit  2NRTI/PI zonder ritonavir (zonder boosting).  
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Beoordeling fos-amprenavir/ritonavir 
Er zijn 2 open label gerandomiseerde studies gepubliceerd met 48 weeks ITT data waarbij 
de antivirale effectiviteit en veiligheid van fos-amprenavir twee maal daags zonder ritonavir 
boosting, ABC 300 mg/lamivudine 150 mg +fos-amprenavir 1400 mg (APV 30001, Neat 
studie) (50)  en éénmaal daags met ritonavir boosting fos-amprenavir/ritonavir 1200/200 mg 
met 2 dd ABC 300 mg/lamivudine 150 mg (APV 30002, Solo studie) (51) (52) (53) beiden 
vergeleken worden met nelfinavir 2dd 1250 mg (zelfde NRTIs) bij naïeve patiënten.   
In de Neat studie (50) is het aantal patiënten met een pVL < 50 kopieën/mL significant hoger 
in de fos-amprenavir arm dan in de nelfinavir arm 58% versus 42% en is het aantal patiënten 
met virologisch falen significant hoger in de nelfinavir arm 28% versus 14%. Stijging van 
CD4 aantal was gelijkwaardig 201 versus 216 cellen/mm3. Behoudens het frequenter 
voorkomen van diarree in de nelfinavir arm was er in de twee onderzoek armen geen 
verschil in frequentie en aard van bijwerkingen.   
In de Solo studie  (51) (52) is het aantal patiënten met een pVL < 50 kopieën/mL  niet 
significant verschillend in beide armen  55% versus 53% maar is het aantal patiënten met 
virologisch falen significant hoger in de nelfinavir arm 17% versus 7%. Stijging van CD4 
aantal was gelijkwaardig 166 versus 177 cellen/mm3. Behoudens het frequenter voorkomen 
van diarree in de nelfinavir arm was er in de twee onderzoeksarmen geen verschil in 
frequentie en aard van bijwerkingen. 
In de 1B tekst is de aanbevolen fos-amprenavir dosering 700 één tablet +100 mg  ritonavir. 
Deze dosering komt uit een 3 armen studie bij voorbehandelde patiënten waarin fos-
amprenavir/ritonavir 1400/200 1dd met fos-amprenavir/ritonavir 700/100 2dd met 
lopinavir/ritonavir  worden vergeleken.  De fos-amprenavir/ritonavir 700/100 2dd arm had in 
deze studie gelijkwaardige resultaten als de lopinavir/ritonavir arm (54). 
In een substudie van de SOLO studie was de HDL- en totaal cholesterol stijging niet 
significant verschillend tussen beide armen (fos-amprenavir versus nelfinavir: 
respectievelijke stijging, HDL – cholesterol 29% versus 27%  en totaal cholesterol 38% 
versus 37%)(53).  
In de geransomiseerde open label Klean studie (55) wordt fos-amprenavir/r vergeleken met 
lopinavir/r waarbij een niet significant percentage patienten na 48 weken een pVL < 50 
kopieën/mL heeft (88% versus 89% respectievelijk)  en in beide onderzoeksarmen een 
goede niet significant verschillend stijging van het aantal CD4 cellen plaatsvindt (176 versus 
191 cellen/mm3, respectievelijk). De belangrijkste bij werkingen  waren diarree (13% versus 
11%) en hypercholesterolemie (11% versus 9%)  
Fos-amprenavir kent geen dieet restrictie (in te nemen met of zonder voedsel) en kent als 
belangrijkste bijwerking diarree dat bij >10% van de patiënten voorkomt. 
 
Beoordeling nelfinavir 
Op grond van meta-analyses (1, 5) waarin niet gebooste protease remmers bevattende 
HAART regiems, en op grond van de uitkomsten van de Neat studie (50),  de Solo studie 
(51), de Combine studie (56) en de M98-863 studie (57) waarin bij naïeve patiënten de 
nelfinavir arm iedere keer antiviraal minder effectief blijkt te zijn dan de vergelijkende arm 
met respectievelijk fos-amprenavir, nevirapine en lopinavir/r wordt nelfinavir voor de 
behandeling van naïeve patiënten niet meer aanbevolen anders dan in het geval van 
zwangerschap. 
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Beoordeling saquinavir/ritonavir 
Met de registratie van saquinavir 500 mg tabletten wordt de hoeveelheid pillen gereduceerd 
van de diverse combinaties van saquinavir/ritonavir éénmaal of tweemaal daags gegeven. 
Uit farmacologie studies blijken de combinaties 2000/100 éénmaal daags en 1000/100 
tweemaal daags gegeven, de meest optimale bloedspiegels (Cmin en AUC) te geven in 
vergelijking met andere combinaties (58, 59). 
In de MaxCmin 2 studie (60) waarin bij naïeve en voorbehandelde patiënten de antivirale 
effectiviteit en veiligheid van lopinavir/r vergeleken werd met die van  saquinavir 1000/100 
tweemaal daags bleek lopinavir/r een betere antivirale werking te hebben hetgeen het 
gevolg was van een veel betere therapietrouw bij lopinavir/r gebruik (percentage 
therapiefalen was 18% en 33%). In een separate analyse (data on file Copenhagen HIV 
programme) bleek 87% (73%) van de naïeve en 79% (65%) van de voorbehandelde 
patiënten een pVL < 400 (< 50) kopieën/mL te hebben in de intent to treatment analysis.  
 
Conclusies 
 
Keuze van protease remmer in combinatie met 2 NRTI’s 

Niveau 1 

Alleen combinaties van  boosted (combinatie met ritonavir) protease remmers 
als initiële therapie bij naïeve volwassen patiënten geven een betere kans op 
immunologisch herstel en hebben een betere antiretrovirale effectiviteit dan niet 
met ritonavir gecombineerde protease remmers. 
   
A1  Bartlett (1, 5)) 

 

Niveau 2 

Fos-amprenavir/ritonavir (2 maal daags 1 tablet fos-amprenavir van 700 mg + 1 
tablet ritonavir van 100 mg, met of zonder voedsel in te nemen) heeft een goede 
antiretrovirale effectiviteit en geeft een goed uitzicht op immunologisch herstel.  
Uit een vergelijkende studie bij naïeve volwassen patiënten blijkt dat fos-
amprenavir/ritonavir gelijkwaardig qua antiviraal effect, herstel van immuniteit en 
bijwekingen patroon.  
N.B. Fos-amprenavir/ritonavir kent geen dieetrestrictie. 
 
A2  Gathe (51),MacManus (52),Eron (55) 

 

Niveau 2 

Uit vergelijkende studies bij naïeve volwassen patiënten blijkt dat 2NRTI’s in 
combinatie met lopinavir/ritonavir (2 dd 3 capsules) en nelfinavir (2dd 1250 mg) 
een goede antiretrovirale effectiviteit hebben en een goed uitzicht op 
immunologisch herstel geven. 
N.B. De vernieuwde tablet bevattende lopinavir/ritonavir 200/50 mg kent geen 
dieetrestrictie. 
 
A2 Walmsley (57), Kempf (61) 
D King (62), Petersen (63) 
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Niveau 2 

Uit een vergelijkende studies bij naïeve volwassen patiënten blijken zowel fos-
amprenavir/r als lopinavir/r een significant betere antivirale effectiviteit te 
hebben  dan nelfinavir. 
 
A2 Gathe (51),MacManus (52), Walmsley (57), Kempf (61) 
D King (62)  

 

Niveau 3 

Saquinavir/ritonavir tweemaal daags 1000/100 heeft een goede antiretrovirale 
effectiviteit en geeft een goed uitzicht op immunologisch herstel. 
 
C Dragsted (60)  

 
Overige overwegingen 
Ritonavir als mono- protease remmer therapie in HAART geeft een onacceptabele hoge 
incidentie van klinische en laboratoriumbijwerkingen, in de studies opgenomen in tabel E, 
(64) (65) (66) meestal met een incidentie van meer dan 85%. De commissie is van mening 
dat ritonavir als mono- protease remmer therapie in HAART daardoor niet voorgeschreven 
kan worden. 
Atazanavir en tipranavir zijn niet geregistreerd voor de behandeling van naïeve volwassen 
patiënten. 
 
Aanbevelingen keuze van protease remmer in combinatie met 2 NRTI’s 
NB:De volgorde van keuzes is alfabetisch weergegeven en geeft geen voorkeur van de 
werkgroep aan. 
Keuze protease remmer (PIs) 
De werkgroep is van mening dat bij de keuze van een protease remmer als initiële therapie bij 
naïeve volwassen patiënten gekozen moet worden voor een boosted (combinatie met ritonavir) 
protease remmer. 
De volgende protease remmers hebben een goede antiretrovirale effectiviteit  en geven goed 
vooruitzicht op immunologisch herstel. (de volgorde is alfabetisch en geeft geen voorkeur aan)  
-fos-amprenavir/ritonavir (2 maal daags 1 tablet fos-amprenavir van 700 mg + 1 tablet ritonavir 
van 100 mg, zonder dieetrestrictie in te nemen) en  
-lopinavir/ritonavir (bij voorkeur 2 maal daags 2 “vernieuwde” tabletten van 200/50 mg zonder 
dieetrestrictie, anders 2 maal daags 3 capsules 133,3/33,3 mg met voedsel in te nemen)  
-saquinavir/ritonavir (2 maal daags 2 tabletten van 500 mg + 1 tablet ritonavir van 100 mg, met 
voedsel in te nemen) 
Nelfinavir kan bij zwangerschap voorgeschreven worden. 
-nelfinavir (2 maal daags 5 tabletten van 250 mg met voedsel) alleen bij zwangerschap 
 
Keuze van NNRTI in combinatie met 2 NRTI’s 
Welke van de beschikbare NNRTI in combinatie met 2 NRTI’s geeft als initiële antiretrovirale 
combinaties van geneesmiddelen bij volwassen naïeve patiënten de beste resultaten ten 
aanzien van antivirale effectiviteit, immunologisch herstel, uitval, bijwerkingen, etc? 
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Wetenschappelijke onderbouwing 
De gegevens uit de literatuur zijn samengevat in de tabellen F en G in bijlage 1. 
 
Herziene versie november 2006 
Over nevirapine zijn recentelijk (sinds de consensus van 2004) meer gegevens bekend 
geworden. 
 
Nevirapine 
De kans op hepatotoxiciteit is toegenomen na het starten van nevirapine bij vrouwen met 
een CD4 aantal  ≥ 250 cellen/mm3, en voor mannen met een CD4 aantal ≥ 400 cellen/mm3 
(67) Voor therapie naïeve patiënten dient men bij starten van nevirapine de voordelen 
duidelijk te laten opwegen tegen de nadelen m.n. van de bijwerkingen. Men dient zich te 
realiseren dat met name bij vrouwen die genen die de ernstige bijwerking krijgen en mogelijk 
overlijden aan leverfalen dit  niet door frequente monitoring te voorkomen lijkt! (Zie H12 
hepatotoxiciteit) 
 
Conclusies 
Keuze van NNRTI in combinatie met 2 NRTI’s 

Niveau 2 

In vergelijkende studies bij naïeve volwassen patiënten is aannemelijk gemaakt 
dat zowel efavirenz (1 maal daags 600 mg) als nevirapine (2 maal daags 200 
mg) een vergelijkbare antiretrovirale effectiviteit en een vergelijkbaar uitzicht op 
immunologische herstel geven indien gecombineerd met twee NRTIs. 
 
B Staszewski (68), Nunez (69), Leth (70) 
D Staszewski (68), Leth (71) 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat de combinatie van 2 NRTI’’s met zowel efavirenz (1 
maal daags 600 mg) als nevirapine (2 maal daags 200 mg) een vergelijkbare 
antiretrovirale effectiviteit hebben bij patiënten met een baseline plasma virale 
titer > 100.000 c/ml. 
 
A2 Leth (70) 
D Leth (71) 
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Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat de combinatie van 2 NRTI’s met nevirapine 1 maal 
daags 400 mg een vergelijkbaar antiretrovirale effectiviteit heeft als 2 maal 
daags 200 mg maar nevirapine, eenmaal daags 400 mg geeft een grotere kans 
op laboratorium hepatotoxiciteit. De eenmaal daags 400 mg dosering van 
nevirapine kan met controle van leverenzymen voorschreven worden. 
 
A2 Leth (70) 
D Leth (71) 

 
Overige overwegingen 
Het percentage patiënten dat op week 48 ‘uitvalt’ lijkt in alle studie NNRTI armen boven de 
15-20% te liggen behoudens in de EFV arm van de DMP 266-006 studie.49,53 
Graad 1-4 bijwerkingen komen zowel in de Efavirenz als in de Nevirapine armen in de 
verschillende studies zeer frequent voor tot 100% van de deelnemers en graad 3-4 
bijwerkingen worden in 10-30% van de patiënten beschreven.22,49-63 Echter in de 2NN studie 
bleek er wat betreft de incidentie van graad 3-4 fysieke bijwerkingen, 
laboratoriumafwijkingen en verhoging van leverenzymen geen significant verschil aanwezig 
te zijn tussen de efavirenz 1dd 600 mg en nevirapine 2 dd 200 mg.51,53 Wat betreft het 
ontstaan van lipidespectrumafwijkingen bleek in de 2NN studie dat er een significante 
stijging van HDL-c in de beide nevirapine armen optrad en een significant stijging van 
triglyceride in de efavirenz arm.51,53 

 

Aanbevelingen 
Zowel efavirenz (1 maal daags 600 mg) als nevirapine (2 maal daags 200 mg) kunnen 
worden gekozen in combinatie met 2 NRTI’s als initiële therapie bij naïeve volwassen 
patiënten. 
Zowel efavirenz (1 maal daags 600 mg) als nevirapine (2 maal daags 200 mg) hebben een 
vergelijkbare antiretrovirale effectiviteit bij naïeve patiënten met een uitgangs plasma virale 
titer > 100.000 k/ml. 
Nevirapine 1 maal daags 400 mg geeft een grotere kans op laboratorium hepatotoxiciteit 
dan de tweemaal daagse dosering. Daarom vindt de werkgroep dat de eenmaal daagse 
dosering van nevirapine bij voorkeur niet als eerste keus dient te worden voorgeschreven. 
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2.3. Tijdelijk onderbreken van HAART 
 
Inleiding 
Patiënten die behandeld worden met HAART hebben veelvuldig last van de bijwerkingen en 
intolerantie. Deze bijwerkingen en intolerantie ten gevolge van de medicatie vormen een 
belangrijke oorzaak voor het onderbreken van de medicatie of voor het switchen naar een 
ander antiretrovirale combinatietherapie. Om ziekte en bijwerkingenlast te verminderen kan 
men HAART onderbreken. HAART wordt herstart na daling van het aantal CD4 cellen 
beneden een bepaalde waarde of na het bereiken van een bepaalde virale titer of volgens 
een bepaald tijdsschema.  
HAART wordt ook wel éénmalig onderbroken voor aanvang van een nieuwe combinatie, 
omdat aangetoond is dat resistente mutaties verdwijnen bij onderbreken van therapie en dit 
dus de antivirale effectiviteit van de nieuwe combinatie kan vergroten.  
HAART kan ook om een of andere willekeurige reden gedurende een periode gestaakt 
worden, ook wel drug-holiday genoemd (bijv gedurende vakantieperiode of 
zwangerschapswens). 
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Er zijn patiënten die in het verleden met HAART begonnen zijn op grond van de toen 
geldende criteria maar volgens de huidige inzichten ‘te vroeg’ met de behandeling zijn 
begonnen. Het gaat dan niet om patiënten met een Kaposi sarcoom of een lymfoom. 
Samengevat zijn  er vier vormen waarbij HAART tijdelijk gestopt wordt: 
1. intermitterend onderbreken van HAART  
2. tijdelijk onderbreken van HAART voor het starten van een nieuwe HAART combinatie 
3. willekeurig éénmalig onderbreken van HAART om welke reden dan ook (ook vanwege 

zwangerschapswens) 
4. onderbreken van HAART i.v.m. volgens de huidige inzichten ‘te vroeg’ starten van 

HAART in het verleden 
 
Uitgangsvraag 
Welke criteria/eisen worden aan trials gesteld bij de selectie van bruikbare en niet-bruikbare 
studies voor het doen van uitspraken wat betreft tijdelijk onderbreken van HAART ten 
aanzien van ziektelast, immunologische achteruitgang en herstel, vermindering van de 
bijwerkingen, intolerantie en het verbeteren van therapietrouw? Daarnaast is het van belang 
om de kans op het ontstaan van virale resistentie met name bij het intermitterend 
onderbreken en het verdwijnen van mutaties bij éénmalig onderbreken voor aanvang van 
een nieuwe combinatie te inventariseren. Op grond van deze uitspraken kan men komen tot 
aanbevelingen betreffende tijdelijk onderbreken van HAART. 
 
Eerste set (selectie)criteria 
De eerste set van selectiecriteria is bedoeld om studies of trials te selecteren om met behulp 
van de tweede set van beoordeling criteria te komen tot een beoordeling van de effectiviteit 
van tijdelijk onderbreken van HAART bij de vier genoemde vormen.  
Alleen studies of trials die prospectief gecontroleerd zijn uitgevoerd bij zowel eerste 
combinatie als alle volgende combinaties van HAART komen in aanmerking en bij voorkeur 
uitgevoerd met tenminste één vooraf vastgesteld criterium om met de HAART te herstarten. 
Dit kan zijn: een bepaald tijdsinterval, CD4 waarde of plasma virale load (pVL). Een controle 
groep/arm met patiënten die HAART continueren moet in de studie aanwezig zijn. Niet 
gecontroleerde of cohort studies kunnen eventueel gebruikt worden. 
De studies of trials moeten voldoende power hebben en liefst een vooraf beschreven power-
berekening bevatten en moeten minimaal een follow-up van 48 weken hebben, tenzij het 
onderzoek door de ‘data and safety monitoring board’ vroegtijdig is beëindigd en moeten 
een goede beschrijving geven van het aantal patiënten dat uitvalt (‘lost-to-follow-up’). 
Bij voorkeur studies of trials die ‘peer-reviewed’ en gepubliceerd zijn (congresverslagen 
kunnen eventueel onder voorbehoud worden vermeld). 
 
Literatuurverzameling 
Er werd gezocht met als zoeksleutel: treatment interruption in HIV-infection and AIDS. 
De geraadpleegde literatuur is gelijk gebleven. 
 
Tweede set (beoordeling) criteria 
Om een oordeel over de effectiviteit van tijdelijk onderbreken van HAART te geven wordt de 
vermindering van ziekte en bijwerkingenlast en het verbeteren van therapietrouw aan de 
hand van de volgende beoordelingscriteria geëvalueerd: 
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- Percentage patiënten dat in een bepaalde therapiearm overlijdt en/of van CDC klasse 
A naar B overgaat of een AIDS definiërende aandoening krijgt (ziektelast)  

- Percentuele vermindering van bijwerkingen tijdens onderbreken van HAART t.o.v. de 
controle groep/arm (bijwerkingenlast) 

- Intolerantie wordt gemeten aan de hand van het percentage patiënten dat uitvalt ten 
gevolge van het onderbreken van HAART t.o.v. de controle groep/arm 

- Verschil in kwaliteit van leven en therapietrouw tussen de onderzoek armen.  
Andere parameters die uitgewerkt worden zijn: veranderingen in CD4 aantal, pVL, 
resistentie ontwikkeling met name bij het intermitterend onderbreken en het effect van het 
verdwijnen van mutaties bij éénmalig onderbreken voor aanvang van een nieuwe 
combinatie.  
De tijdsduur van de onderbreking is met name van belang bij de beoordeling van willekeurig 
éénmalig onderbreking van therapie en bij die patiënten die volgens de huidige inzichten ‘te 
vroeg’ starten van HAART in het verleden. 
De tweede set (beoordeling) criteria geven dus uitkomsten op therapeutisch niveau en 
kunnen doorslaggevend zijn voor de beoordeling van de effectiviteit van tijdelijk onderbreken 
van HAART. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Er is geen meta-analyse van klinische studies of trials met gegevens over tijdelijk 
onderbreken van HAART. Er zijn wel meta-analyses en cohort studies met grote aantallen 
patiënten die aangeven dat de bijwerkingen en intolerantie van HAART een belangrijke zo 
niet de belangrijkste oorzaak vormen voor het stoppen van de medicatie of voor het 
switchen naar een ander anti-retrovirale combinatie regiem. 
Uit het Athena-SHM cohort en uit de meta-analyse van Amnassari bestaande uit 20 trials 
komt naar voren dat de belangrijkste factoren die de therapietrouw, en dus het succes op 
virale suppressie negatief beïnvloedt de bijwerkingen van de medicatie en de symptomen 
van de ziekte zijn.(1, 2) 
 
Beoordeling geselecteerde studies en trials 
Intermitterend onderbreken HAART 
- In de studie van Ruiz(3)(4)(inclusie CD4 aantal > 500 cellen/mm3) werd intermitterend 

gestopt bij het bereiken van de eindpunten, CD4 < 350 cellen/mm3 of een pVL 
>100.000 c/mL (en - of), en herstart bij CD4 aantal > 500 cellen/mm3 had na 48 weken 
43% (27/61)van de patiënten een eindpunt nog niet bereikt. Er waren 4 patiënten die 
het intermitterend onderbreken van HAART moesten stoppen i.v.m. het bereiken van 
een CD4 aantal < 350 cells/mm3. De mediane tijd zonder medicatie was 8 weken. 
Vermeerdering van ziektelast was er niet en vermindering van bijwerkingenlast wordt 
niet beschreven in de intermitterend onderbreken arm. In deze arm was de mediane 
CD4 daling het grootst -96 (+29 tot –239) cellen/mm3. 

- De studie van Dybul(5-7) waarin het tijdschema gefixeerd was (4 weken geen therapie 
gevolgd door 8 weken therapie) konden 19 patiënten in de intermitterend onderbreken 
arm gedurende 48 weken gevolgd worden De studie werd vroegtijdig beëindigd omdat 
5 van de 19 patiënten met efavirenz of lamuvide (3TC) bevattende HAART combinatie 
RT (M184V) en NNRT (K103N) geassocieerde resistente mutaties ontwikkelden. Een 
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significant verschil in lab-toxiciteit (met name lipidenspectra en verhoging van 
leverenzymen) en ziektelast tussen de onderzoek armen was er niet.  

- Overigens werd door dezelfde groep onderzoekers in een pilot studie zonder controle 
groep, met dezelfde inclusie criteria bij 10 patiënten met ongeveer zelfde baseline 
karakteristieken en met een kortere stop tijdschema (intermitterend 1 week 
onderbreken gevolgd door 1 week HAART) geen resistentie ontwikkeling 
waargenomen (n=8 op 3TC bevattend regiem en n=1 op een combinatie van 3TC en 
nevirapine)(8,9). In deze pilotstudy bleven de patiënten gedurende 32-68 weken 
aviremisch. Ten opzichte van de begin van de studie was er geen significante 
vermindering van ziektelast maar wel een significante verbetering van het 
lipidenspectrum. 

- In de Stacatto studie worden 3 onderzoek armen met elkaar vergeleken, een 
‘doorgaan met HAART’ arm, een stop arm op basis van CD4 aantal, (CD4 aantal < 350 
cells/mm3 herstart HAART) en een stop arm met een gefixeerd tijdsschema bestaande 
uit een week op gevolgd door een week geen HAART. De studie werd na 24 weken 
gestaakt op grond van de 12 weeks data waaruit bleek dat in de stop arm met een 
gefixeerd tijdsschema 53% van de patiënten virologisch faalden (2 achtereenvolgende 
pVLs > 500 c/mL). Bij 6/19 therapiefalende patiënten ontwikkelden zich RT (M184V, 
T215Y, L210W) en NNRT (Y181C, K103N) geassocieerde resistente mutaties. Er 
ontwikkelden zich geen PI geassocieerde resistente mutaties maar wel RT 
geassocieerde resistente mutaties bij patiënten op een 2NRTI/PI- bevattend regime. 
Een significant verschil in ziekte en bijwerkingenlast werd niet waargenomen tussen de 
studie armen(10-12). 

- In de HIV.NAT 001.04 met een zelfde opzet als de Stacatto studie hadden veel 
patiënten in de stop week detecteerbare pVL, maar tijdens HAART weer een 
ondetecteerbare pVL. Resistentiebepalingen worden niet beschreven. Tussen de drie 
armen was er geen significant verschil in kwaliteit van leven, ziekte en 
bijwerkingenlast. De mediane verandering in CD4 waarde was respectievelijk +5, -
178,-6 cells/mm3, voor de ‘doorgaande arm’, ‘CD4 geleide stop arm’, ‘week op week 
zonder therapie arm’.(13) 

- In de Basta studie worden patiënten op HAART met een goede immuunreconstructie 
(gemiddelde CD4 aantal 1077 cells/mm3) en een pVL< 50 c/mL onderzocht.70 In de 
stop arm wordt de HAART herstart als het CD4 aantal < 400 cells/mm3 en weer 
gestopt als CD4 aantal > 800 cells/mm3 is. Het percentage patiënten dat het CD4 
aantal > 400 cells/mm3 bleef houden (primaire eindpunt) gedurende 64 weken was niet 
significant verschillend, 6,6 % in de stop arm en 0% in de controle arm. In een post-
hoc analyse waren het vooral de patiënten die voor starten met HAART een nadir CD4 
aantal < 200 cells/mm3 hadden die dit primaire eindpunt bereikten. Er was geen 
significant verschil in voorkomen en aard van bijwerkingen tussen de 2 onderzoek 
armen.(14) 

- In een substudie van de SSITT trial waarin gedurende 40 weken 4 cycli van 2 weken 
stoppen gevolgd door 8 weken therapie bij 133 patiënten (pVL < 50 c/mL gedurende 
21 maanden van behandeling, gemiddelde CD4 aantal 740 cells/mm3) wordt 
bestudeerd blijkt 17% van de patiënten resistenties te ontwikkelen, met name de 
184V/I mutatie.(15) In deze studie was geen controle arm aanwezig. Overigens waren er 
geen klinische complicaties in deze groep van patiënten met een hoog aantal CD4.  
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- Niet alle studies geven een adequate poweranalyse van hun data. 
 
Tijdelijk onderbreken van therapie voor het starten van een nieuwe HAART 
combinatie 
- In de CPCRA 064 kregen sterk voorbehandelde patiënten met multidrug resistente 

virussen en een pVL>5000 c/mL direct een nieuwe therapie of pas na een periode van 
4 maanden zonder therapie (verlate therapie arm), beide op basis van hun resistentie 
patroon (geno en fenotype resistentie). De patiënten in de verlate therapie arm konden 
wel eerder met de nieuwe therapie beginnen als hun CD4 waarde met meer dan 50% 
daalde. Hierdoor ontstond in de verlate therapie arm een heterogene groep met 
variabele stopperioden. Hoewel in de verlate therapie arm de viruspopulatie met 
multidrug resistente virussen geleidelijk aan overging naar wild-type naar mate de 
stopperiode langer duurde, ging dit wel gepaard met een significante oversterfte en 
toename van ziektelast (CDC events). Na de eerste 4 maanden was er een significant 
lager aantal CD4 cellen (- 85 cellen/mm3 ) in de verlate therapie arm. Er was geen 
significant verschil tussen de 2 onderzoek armen in, het voorkomen en de aard van 
bijwerkingen, de therapietrouw en de kwaliteit van leven.(16,17) 

- In de ANRS 097 studie werd vooral gekeken naar een daling in pVL van > 1 log bij 
sterk voorbehandelde patiënten die 2 keer een pVL > 50.000 c/mL hadden, bij direct 
beginnen met HAART (8 middelen) of na een therapieloze periode van 8 weken 
beginnen met 8 middelen (verlate therapie arm). Een daling in de pVL >1 log bleek na 
12 weken bij een significant groter percentage patiënten in de verlate therapie arm 
aanwezig (62% vs 26%) en bleek het aantal geneesmiddelen waarvoor het virus 
gevoelig werd significant toe te nemen (71% versus 35%). Na 48 weken bleek het 
verschil in CD4 aantal en pVL, (verlate therapie arm vs direct beginnen arm) 
respectievelijk + 69 vs + 7 cellen/mm3 en – 0,79 vs – 0.37 log10 te zijn (de publicatie 
vermeldt niet of deze uitkomst na 48 weken significant verschillend was). Een verschil 
in ziektelast en bijwerkingenlast  tussen de 2 armen wordt niet waargenomen. Na 48 
weken valt een groter percentage patiënten in de direct beginnen arm uit (47% vs 
22%).(18),(19) 

- In de Retrogene studie waarin sterk voorbehandelde patiënten deelnamen, wordt 
gekeken naar het verschil in het percentage patiënten (direct beginnen met HAART 
bestaande uit 5 middelen of na een stop periode van 12 weken) dat na 48 weken 
behandeling een pVL < 50 c/mL heeft. Hoewel in de verlate therapie arm de multidrug 
resistente viruspopulatie in 35% overging naar wild-type, was er na 48 weken 
uiteindelijk geen verschil in het percentage patiënten met een pVL < 50 c/mL. Er was 
geen significant verschil in voorkomen en aard van bijwerkingen tussen de 2 
onderzoek armen. Hoewel in verlate therapie arm het CD4 aantal was toegenomen 
was dit niet significant t.o.v de controle arm (+ 63 vs 0 cellen/mm3).(20) 

- Niet alle studies geven een adequate poweranalyse van hun data. 
 
Willekeurig éénmalig onderbreken van HAART 
- In het Swiss HIV Cohort (4720 deelnemers, waarvan 1299 tenminste éénmalig HAART 

onderbraken) bleek dat willekeurige onderbrekingen van HAART langer dan 1 maand 
maar korter dan 3 maanden gedurende een follow-up van meer dan 3 jaar geen 
invloed op mortaliteit of morbiditeit had, met name bij patiënten met een hoog CD4 
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aantal en een lage pVL.75 Wel was het herstel van het CD4 aantal significant vertraagd 
na de eerste stopperiode. Het gemiddelde CD4 aantal voor starten van HAART in dit 
cohort is 199 cells/mm3 (21). 

- In het EuroSida HIV Cohort (3610 deelnemers) bleek dat willekeurige onderbrekingen 
van HAART langer dan 3 maanden (follow-up niet vermeld) duidelijk nadelige gevolgen 
hadden op het ziekte beloop met meerdere malen meer kans op het krijgen CDC 
events, AIDS met een duidelijke toename van sterfte. Dit gold met name voor 
patiënten met een CD4 aantal < 200 cellen/mm3. Het gemiddelde CD4 aantal voor 
starten van HAART in dit cohort is 214 cellen/mm3 (22). 

- In de studie van Parienti bleek bij 71 patiënten die virologisch faalden op hun NNRTI 
bevattende HAART dat willekeurige onderbrekingen langer dan 48 uur de belangrijkste 
factor was voor het krijgen van resistentie tegen NNRTIs (23). 

- Deze drie studies voldoen niet aan de tweede set van beoordelingscriteria. 
Er zijn geen studies die het effect van tijdelijk staken van therapie in verband met 
zwangerschapswens beschrijven. 
 
Onderbreken van HAART i.v.m. volgens de huidige inzichten ‘te vroeg’ starten van 
HAART in het verleden 
- In de Basta studie waarin patiënten met een goede immuunreconstructie onder 

HAART (gemiddelde CD4 aantal 1077 cells/mm3) opgenomen, bleek maar één patiënt 
van de 31 die voor aanvang van HAART een CD4 aantal > 350 cellen/mm3 na 18 
maanden weer terug op therapie omdat het CD4 aantal daalde tot onder 400 
cellen/mm3 (14). 

- In het John Hopkins cohort waarin 105 patiënten met HAART waren gestopt (mediane 
CD4 aantal voor starten HAART 412 cells/mm3 met een mediane pVL 36.000 c/mL en 
CD4 aantal voor staken HAART 731 cellen/mm3) bleek dat meer dan 60% van de 
patiënten met een CD4 waarde > 350 cellen/mm3 voor aanvang van HAART 
gedurende 3 jaar follow-up hun HAART blijvend konden staken terwijl voor de 
patiënten met een CD4 waarde <350 cells/mm3 voor aanvang van HAART ongeveer 
70% na een jaar weer gestart waren met therapie. 60% van de patiënten met een pVL 
< 100.000 c/mL voor aanvang van HAART bleken na 3 jaar follow-up nog niet herstart 
te zijn met HAART (24). 

- De Basta studie heeft geen adequate power analyse van de data en de andere is een 
cohort studie. 
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Conclusies 

Niveau 1 

Het intermitterend onderbreken van HAART en tijdelijk onderbreken van 
therapie voor het starten van een nieuwe HAART combinatie leiden niet tot 
vermindering van ziektelast en bijwerkingenlast en verbeteren de prognose van 
patiënten onder HAART niet. Therapie onderbrekingen leiden tot afname van 
CD4 aantal en kunnen met name bij patiënten met lage CD4 leiden tot toename 
van sterfte en CDC events. 
Intermitterend onderbreken van HAART leiden tot resistentie ontwikkeling.  
Korte therapie onderbrekingen, korter dan 3 maanden, vormen bij patiënten met 
een goede immuniteit geen gevaar voor verslechtering van de prognose 
(toename sterfte en CDC events). 
 
A2 Ananworawich(10-12), Maggiolo (14) Lawrence (16,17), Katlama 

(18,19), Ruiz (3) (20), Cardiello (13) Dybul (8, 9) Yerly (15), Parienti (23)
 

Niveau 1 

Willekeurige éénmalige onderbrekingen van HAART om welke reden dan ook, 
met name bij patiënten met een laag CD4 aantal (< 200 cellen/mm3) en 
therapie onderbrekingen langer dan 3 maanden leiden tot vermeerdering van 
ziektelast en vertraagd herstel van CD4 aantal. Bij patiënten met een goede 
immuniteit kunnen willekeurige éénmalige onderbrekingen van HAART mits 
korter dan 3 maanden wel geaccepteerd maar niet aangeraden worden. 
 
A2 Lawrence (16, 17),Katlama (18, 19)Taffé(21), Parient (23) 
D Lundgren (22) 

 

Niveau 2 

Patiënten met een CD4 waarde > 350 cellen/mm3 voor aanvang van HAART 
met een goede immunologische respons na starten HAART en die volgens de 
huidige inzichten ‘te vroeg’ met HAART in het verleden zijn gestart kunnen veilig 
tijdelijk stoppen met HAART tot zij volgens de huidige inzichten voldoen aan 
behandeling criteria. 
 
B Maggiolo (14),  Tarwater (24) 

 
Overige overwegingen 
Noch intermitterend tijdelijk onderbreken noch het tijdelijk onderbreken van therapie voor het 
starten van een nieuwe HAART combinatie leidde in de geselecteerde studies met een 
follow-up van minimaal 48 weken tot een vermindering van ziektelast (sterfte, CDC events) 
of vermindering van bijwerkingenlast t.o.v. de controle groepen. In één studie (16, 17) leidde 
éénmalige therapie onderbreking voor het starten van een nieuwe HAART bij een sterk 
voorbehandelde patiëntenpopulatie tot meer sterfte en meer CDC events. 
Het percentage patiënten dat uitvalt ten gevolge van bijwerkingen of intolerantie tijdens 
therapie onderbreking t.o.v. de controle groep was in alle studies zeer laag, maar in één 
studie vrij hoog (18, 19). 
Therapie onderbrekingen leiden tot afname van CD4 aantal en kunnen met name bij 
patiënten met lage CD4 leiden tot toename van sterfte en CDC events (3) (4-7) (10-14, 16, 17, 20-22). 
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Onderzoek naar kwaliteit van leven en therapietrouw werd in drie studies verricht, maar er 
bleek geen verschil in kwaliteit van leven en therapietrouw te zijn tijdens therapie 
onderbreking t.o.v. de controle groep (4, 7, 13). 

Intermitterend tijdelijk onderbreken van HAART kan in een aanzienlijk percentage patiënten 
leiden tot resistentie ontwikkeling, met name bij nucleoside en non-nucleoside RT (5-7, 10) (11, 

12, 15, 23). 

De in vitro verkregen gegevens dat primaire mutaties na stoppen van medicatie verdwijnen 
na een periode van 13 weken blijken in de onderzochte studies met een éénmalige therapie 
onderbreking voor het starten van een nieuwe HAART inderdaad te gebeuren maar lijken 
zich niet te vertalen in een betere prognose t.o.v. patiënten die direct met een nieuwe 
HAART combinatie starten (16-19, 25). 
In cohort studies lijken willekeurige éénmalige onderbrekingen van HAART om welke reden 
dan ook, met name bij patiënten met een laag CD4 aantal (< 200 cellen/mm3) en therapie 
onderbrekingen langer dan 3 maanden te leiden tot vermeerdering van ziektelast en 
vertraagd herstel van CD4 aantal (21, 22). 

 
Aanbevelingen  
Het intermitterend onderbreken van HAART en tijdelijk onderbreken van HAART voor het 
starten van een nieuwe HAART combinatie worden ontraden. 
Willekeurig éénmalige onderbrekingen van HAART om welke reden dan ook geven een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van resistentie en worden ontraden.  
Patiënten met een CD4 waarde > 350 cells/mm3 voor aanvang van HAART met een goede 
immunologische respons na starten HAART en die volgens de huidige inzichten ‘te vroeg’ 
met HAART in het verleden zijn gestart kunnen veilig tijdelijk stoppen met HAART tot zij 
volgens de huidige inzichten voldoen aan de behandeling criteria. 
Indien besloten wordt tot het staken van HAART dient aan de patient een advies gegeven te 
worden hoe dit gedaan dient te worden. Indien de patient een HAART combinatie gebruikt 
van middelen die niet ongeveer dezelfde eliminatie halfwaardetijd hebben (asymmetrie) 
bestaat de kans dat kortdurend duo- of monotherapie wordt gegeven en resistentie ontstaat. 
Dit is met name het geval indien het middelen betreft met een lange halfwaardetijd EN die 
een lage genetische barriere tegen resistentie-ontwikkeling hebben. Deze worden 
problematische middelen genoemd. 
Deze problematische middelen zijn efavirenz, nevirapine, lamivudine en emtricitabine. 
Er bestaan geen studies die aangeven wat de beste manier is om HAART te stoppen, ook 
niet als de hierboven genoemde problematische middelen aanwezig zijn. Op theoretische 
gronden kunnen er 3 strategieen gevolgd worden: 
1. alle medicatie tegelijkertijd stoppen 
2. alleen de problematische middelen stoppen; de overige middelen nog 1 week 

continueren 
3. eerst de problematische middelen stoppen; overige middelen nog 1 week continueren; 

HAART regime aanvullen tot 3 middelen met overige middelen, zoals een 
proteaseremmer (lopinavir, indinavir, saquinavir), of een NRTI (zidovudine, tenofovir, 
didanosine, stavudine), afhankelijk van de voorgeschiedenis van de patient. 

 
Expertadvies: volg strategie 3, evt. 2 als 3 niet mogelijk is. 
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2.4 Richtlijnen bij salvage therapie 
 
Inleiding 
Onvoldoende therapietrouw is de belangrijkste oorzaak van virologisch falen. Na iedere 
wijziging van antiretrovirale therapie vanwege virologisch falen neem de kans op 
therapeutisch succes af. Herhaald virologisch falen zal op den duur leiden tot afname van 
CD4 aantal (immunologisch falen) leidend tot HIV-gerelateerde ziekte en dood (klinisch 
falen). Herhaald virologisch falen hoeft niet direct samen te gaan met immunologische 
achteruitgang, er zijn patiënten die ondanks virologisch falen lange tijd geen klinische 
progressie en of achteruitgang van hun immuniteit vertonen. 
Salvage therapie wordt in de literatuur niet scherp gedefinieerd maar kan globaal 
omschreven worden als een nieuwe combinatietherapie na herhaald virologisch falen 
waarbij de patiënt meerdere klassen medicamenten heeft gebruikt en de therapeutische 
opties sterk beperkt zijn vanwege multiresistente virusstammen. 
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Uitgangsvraag 
Wanneer moet gekozen worden voor een nieuwe combinatie van HAART bij (herhaald) 
virologisch falen en wat is het verdere beleid? 
 
Overwegingen 
Als een patient therapietrouw is en een persisterende viraemie heeft (pVL twee keer achter 
elkaar > 500-1000 kopieën/ml) moet op korte termijn een resistentie onderzoek 
plaatsvinden.104,106 Als uit resistentie onderzoek blijkt dat nog tenminste 2 of 3 actieve 
medicijnen beschikbaar zijn wordt aanbevolen de patiënt op een nieuwe HAART combinatie 
te zetten (2004 Recommendations of the International AIDS Society –USA Panel).103 

Als uit resistentie onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheid is om een nieuwe HAART 
combinatie van tenminste 2 actieve medicijnen samen te stellen zijn er drie opties: 
1. kan patiënt in aanmerking komen voor behandeling met nieuwe nog niet 

geregistreerde of experimentele medicatie (trial verband)? 
2.  kan er afgewacht worden? 
3.  kan de antiretrovirale therapie maar niet beter gestaakt worden? 
 
Herziene versie november 2006  
De keuze tussen deze drie opties hangt af van het oordeel van de behandelend arts. 
Dalende CD4 aantallen en klinische achteruitgang zullen daarbij bepalend zijn. Over het 
algemeen zal er naar gestreefd worden het aantal CD4 cellen niet onder 200 cellen/mm3 te 
laten zakken en  het pVL niet boven 10.000~20.000 kopieën/ml te laten komen. (3, 4) 

In het Plato collaboration cohort (3) met 2488 uitbehandelde patiënten met 5015 
patiëntenjaren follow-up bleek dat bij het handhaven van een pVL kleiner dan 10.000 
kopieën/ml de immuniteit redelijk intact bleef. In een ander groot cohort bleek dat kleiner dan 
20.000 kopieën/ml te zijn. (Collaborations in HIV Outcomes Research/United States met 
3010 uitbehandelde patiënten) (4).  
 
Uit onderzoek bij 572 patiënten met resistente  HIV stammen blijkt dat resistente (≤ 2 
mutaties) en multiresistente (3-7 mutaties) HIV stammen minder pathogeen zijn dan wild-
type en dat continuering van HAART ondanks viraemie beter is dan staken van HAART (5). 
Uit onderzoek bij 16 patiënten met resistente HIV stammen en persisterende viraemie blijkt 
dat continuering van HAART immunologisch beter is dan staken van therapie (6). Weliswaar 
kunnen er in deze situatie zich in toenemende mate resistentie mutaties ontwikkelen (7) 
maar deze ontwikkeling lijkt langzaam te gaan en is afhankelijk van de pVL (8).  
Hieruit kan men de voorzichtige conclusie trekken dat indien er geen nieuwe HAART 
combinatie van tenminste 2 actieve medicijnen is samen te stellen en er geen klinische 
progressie is en het aantal CD4 cellen redelijk blijft (in ieder geval > 200 cellen/mm3), men 
een afwachtende houding kan aannemen t.a.v. een nieuwe therapie.  
In verschillende cohort studies is aangetoond dat het staken van de ART medicatie leidt tot 
snellere klinische en immunologische achteruitgang dan continuering van ‘falende anti-
retrovirale therapie’ (3, 4). 
 
Het tijdelijk onderbreken van therapie voor het starten van een nieuwe HAART combinatie 
leidt tot achteruitgang van immuniteit en klinische progressie en is niet zinvol (zie Tijdelijk 
onderbreken van therapie voor het starten van een nieuwe HAART combinatie). 
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Niveau 1 

Bij iedere patiënt die therapietrouw is en een persisterende viraemie heeft (pVL 2 
keer achter elkaar > 500-1000 kopieën/ml) moet op korte termijn een resistentie 
onderzoek plaatsvinden. Als uit resistentie onderzoek blijkt dat nog tenminste 2 
actieve medicijnen beschikbaar zijn wordt aanbevolen een nieuwe HAART 
combinatie samen te stellen. 
 
A1 2004 Recommendations IAS-USA panel 103 

 
Aanbevelingen  
Bij iedere patiënt die therapietrouw is en een persisterende viraemie heeft (pVL 2 keer 
achter elkaar > 500-1000 kopieën/ml) zal op korte termijn een resistentie onderzoek moeten 
plaatsvinden. Als uit resistentie onderzoek blijkt dat nog tenminste 2 actieve medicijnen 
beschikbaar zijn, wordt aanbevolen een nieuwe HAART combinatie samen te stellen.  
Indien er bij resistentie onderzoek minder dan 2 actieve medicijnen beschikbaar zijn en er 
geen klinische progressie is en het aantal CD4 cellen redelijk blijft (in ieder geval > 200 
cellen/mm3), kan men een afwachtende houding aannemen. Anders, zal geprobeerd worden 
patiënt met nieuwe niet geregistreerde of experimentele medicijnen (in trial verband) te 
behandelen. 
Indien er bij herhaald virologisch falen geen therapeutische opties meer zijn dient de 
bestaande ‘falende antiretrovirale therapie’ gecontinueerd te worden. 
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HOOFDSTUK 3. BEHANDELING VAN HIV-1 INFECTIE BIJ 
KINDEREN 

 
Inleiding 
Sinds het beschikbaar komen van proteaseremmers in 1996 is ‘Highly Active Antiretroviral 
Therapy’ (HAART) ook voor HIV-geïnfecteerde kinderen de standaardtherapie geworden. 
Over de behandeling van HIV-infecties bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. 
Hoewel de pathogenese van de HIV-infectie en de algemene virologische en 
immunologische principes die aan de behandeling van HIV-infectie ten grondslag liggen 
gelijk zijn voor iedere met HIV geïnfecteerde persoon, zijn er verschillende specifieke 
aandachtspunten met betrekking tot de behandeling van HIV-infectie bij kinderen. De HIV-
infectie bij kinderen vindt plaats in een onrijp, zich ontwikkelend immuunsysteem. Hierdoor 
verschillen de klinische verschijnselen en het virologische en immunologische beloop van 
dat bij volwassenen.1-3 Daarnaast verandert de farmacokinetiek van antiretrovirale middelen 
bij kinderen met het ouder worden, hetgeen een specifieke evaluatie van doseringen en 
toxiciteit vereist.4 Ook ten aanzien van de therapietrouw zijn er bij kinderen specifieke 
problemen.5,6  
Voor de inname van medicatie zijn kinderen in het algemeen afhankelijk van 
ouders/verzorgers. In geval van therapie ontrouw is het van belang zorgvuldig aandacht te 
besteden aan deze mogelijkheid. 
 

De laatste jaren is een aanzienlijke hoeveelheid publicaties verschenen rond de behandeling 
van HIV bij kinderen. Een probleem is echter dat de bestudeerde patiëntengroepen in het 
algemeen een geringe omvang hebben en dat de basiskarakteristieken van de bestudeerde 
groepen kinderen niet overeen komen.5 Hierdoor blijven veel aspecten in de behandeling 
van kinderen onduidelijk. Een bijkomend probleem is dat het verrichten van dubbelblind 
gerandomiseerde placebogecontroleerde studies in kinderen over het algemeen ethisch niet 
acceptabel geacht wordt en dat het verkrijgen van ‘informed consent’ van de 
ouders/verzorgers niet eenvoudig is. De bestudeerde onderzoeken kunnen derhalve ten 
hoogste niveau B krijgen. 
 
Data verzameling  
Voor dataverzameling werd enkel gepeerreviewde literatuur gebruikt. Relevante literatuur 
werd verkregen via www.pubmed.com. Tevens werden eventuele relevante referenties in de 
doorgenomen literatuur nagezocht. 
 
3.1 Antiretrovirale therapie bij niet eerder behandelde kinderen 
Momenteel zijn nauwelijks studies voorhanden bij kinderen waarin de verschillende 
combinaties van antiretrovirale therapie vergeleken worden.7  
Wel is een aanzienlijke hoeveelheid relatief kleine, niet gerandomiseerde studies verricht 
naar de verschillende behandelcombinaties. Voorzichtigheid is geboden bij het vergelijken 
van deze studies aangezien er grote verschillen zijn in de basiskarakteristieken van de 
bestudeerde kinderen zoals de leeftijd, al of niet voorbehandeling en de andere gehanteerde 
inclusiecriteria en studie-eindpunten.  
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In de tabellen in bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de huidige via Pubmed 
beschikbare studies gegeven. 
 
De meest effectieve behandelingskeuze voor naïeve kinderen is momenteel niet duidelijk. 
Het is aannemelijk dat een eerstelijns behandeling met een combinatie van 2 NRTI’s + 1 PI 
ofwel 2 NRTI’s + 1 NNRTI in het algemeen effectief zal zijn.  
Er zijn echter enige aanwijzingen dat behandeling met > 3 antiretrovirale geneesmiddelen 
leidt tot een betere virale suppressie op lange termijn.7 

De keuze van de NRTI’s, die de ruggengraat van de meeste HAART combinaties vormen, is 
voornamelijk gebaseerd op onderzoek in volwassenen. De meest gunstige 
behandelresultaten bij kinderen zijn tot nu toe behaald met combinaties bestaande uit 1-2 
NRTI’s met efavirenz (NNRTI) + nelfinavir (PI) of 2 NRTI’s + lopinavir/ritonavir (PI) (+ NVP 
bij kinderen die eerder behandeld waren). Ook werden goede resultaten gevonden met het 
gebruik van 2 NRTI’s plus indinavir (PI) bij kinderen.8,9 Echter bij het gebruik van indinavir 
traden veelvuldig ernstige renale bijwerkingen op.8,10,11  
Het gebruik van nevirapine (NNRTI) in een niet geselecteerde populatie resulteerde in 
onderdrukking van HIV bij 1/3 van de patiënten. Dit getal bleek aanzienlijk te kunnen 
verbeteren bij doseringen hoger dan momenteel geadviseerd.12 In tabel 11 worden 
behandeladviezen en de voor- en nadelen van de verschillende medicatie combinaties 
samengevat.  
 
3.2 Behandeling van kinderen die falen op de eerstelijns therapie 
Falen van de eerstelijns therapie is ook bij kinderen een toenemend probleem. Over het 
algemeen treedt eerst virologisch falen op, in een latere fase eventueel gevolgd door een 
daling in het CD4 getal (percentage). Van belang is dat daling van CD4 aantallen niet altijd 
optreedt en bij het voortzetten van een suboptimale therapie langdurig stabiel kan blijven.13 
Momenteel zijn geen data voorhanden die een specifieke benadering van therapiefalen bij 
kinderen ondersteunen. Van groot belang is om eerst  te achterhalen waarom de therapie 
faalt: in veel gevallen zal dit het gevolg van therapie ontrouw zijn.14 Het starten van een 
nieuwe medicatiecombinatie zonder dat problemen die therapietrouw in de weg staan 
opgelost zijn, mag beschouwd worden al een nutteloze interventie. Een individuele 
aanpassing van de behandeling door experts in het veld en gebaseerd op uitslagen van de 
virale resistentie analyse lijkt de meest rationele benadering van het probleem. 
 
3.3 Dosering van HAART bij kinderen 
Voor de dosering van HAART in kinderen is opvallend weinig goed onderbouwd bewijs. In 
veel gevallen is de dosering gebaseerd op de dosering bij volwassenen. Het aantal 
patiënten in studies waarbij pharmacokinetisch (PK) onderzoek werd verricht is gering en het 
probleem wordt versterkt, doordat in de studies naar de PK parameters een grote diversiteit 
aan doseringen en leeftijden van de patiënten bestond. Dit verklaart waarom vaak een 
aanzienlijke spreiding in de geadviseerde doseringen gevonden kan worden.15  
In tabel 12 worden doseringsadviezen gegeven. Hierbij is zoveel mogelijk gepoogd de 
doseringen te baseren op in de literatuur beschikbare gegevens. Per middel wordt de mate 
van bewijs voor het desbetreffende doseringsschema weergegeven. Behalve door 
onduidelijkheden rond de te adviseren doseringen wordt een optimale dosering in kinderen 
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verder bemoeilijkt door de aanzienlijke interindividuele spreiding in plasma 
medicatiespiegels.  
 
Conclusies 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat de prognose van HIV-geïnfecteerde kinderen zonder 
antiretrovirale therapie slecht is. Zonder HAART zal 40% van de kinderen 
overleden zijn of categorie C ziekte ontwikkelen voor het 6e levensjaar. 
Vooral een belangrijk deel van de zuigelingen (< 1 jaar) vertoont een snelle 
progressie met een sterk verhoogde kans op overlijden. 
 
B Gray,16 Dunn18 

 

Niveau 2 

De progressie van de HIV-infectie bij kinderen is, evenals bij volwassenen, 
gerelateerd aan de HIV-1-RNA-concentratie en het CD4 aantal/percentage.  
In een recente meta-analyse bij 3.941 longitudinaal vervolgde HIV-
geïnfecteerde kinderen bleken CD4-getal en HIV-RNA onafhankelijke 
voorspellers van ziekteprogressie. 
Het is aannemelijk dat bij oudere kinderen het beloop van de HIV-infectie 
redelijk voorspeld kan worden aan de hand van deze (surrogaat) markers. Bij 
zuigelingen en peuters is de voorspellende waarde van deze markers echter 
onduidelijk. 
 
B Palumbo,3 Dunn,18 Mofenson19 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat HAART bij kinderen, evenals bij volwassenen, leidt tot 
een daling van mortaliteit en morbiditeit. 
 
B van Rossum,5 Gortmaker,20 de Martino21 

 

Niveau 4 

Het moment waarop bij kinderen het beste gestart kan worden met 
antiretrovirale therapie is onbekend. 
Het is niet duidelijk of de mogelijke virologische en immunologische voordelen 
van een vroege start van antiretrovirale therapie opwegen tegen de nadelen 
zoals noodzakelijke langdurige therapietrouw en mogelijke toxiciteit op lange 
termijn. 

 

Niveau 2 

Het is aannemlijk dat met HAART bij kinderen een virale suppressie behaald 
kan worden die vergelijkbaar is aan die bij volwassenen. 
 
B van Rossum,9 Saez-Llorens,22 Starr23 
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Niveau 1 

Het is aannemelijk dat een combinatie van 2 NRTI’s plus 1 PI of een combinatie 
van 2 NRTI’s plus 1 NNRTI een effectieve eerstelijnsbehandeling is voor naïeve 
HIV-geïnfecteerde kinderen. 
 
A2 van Rossum,5 Saez-Llorens,22 Starr23 

 

Niveau 3 

In een recente studie bleek de virologische suppressie op lange termijn (200 
weken) met een combinatie van 2 NRTI’s plus 1 NNRTI plus 1 PI superieur 
t.o.v. een combinatie van 2 NRTI’s + 1 NNRTI of van 3 NRTI’s plus 1 NNRTI. 
Hieruit wordt afgeleid dat een betere virologische suppressie bij kinderen wordt 
bereikt met een combinatiebehandeling met > 3 klassen antiretrovirale 
middelen. Het is ook mogelijk dat opname van een PI in de behandelcombinatie 
bepalend is geweest voor een betere effectiviteit.  
 
B Luzuriaga7 

 

Niveau 2 

De optimale dosering van veel antiretrovirale geneesmiddelen is niet bekend 
voor kinderen. Tabel 12-14 geeft een overzicht per middel. 
 
B zie literatuurbeoordelingstabellen in bijlage 2 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat psychosociale problemen en/of een gelimiteerd sociaal 
netwerk van de ouders/verzorgers een negatieve invloed hebben op de 
therapietrouw van HIV-geïnfecteerde kinderen.  
 
B Reddington,6 Demas24 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat ook bij kinderen een beeld met lipodystrofie of -atrofie 
kan optreden. Percentages tot 33 % worden gemeld. 
Het is niet duidelijk welke specifieke antiretrovirale geneesmiddelen of 
combinaties bij kinderen hiertoe met name aanleiding geven, wel lijkt er een 
relatie met het gebruik van ritonavir en stavudine te bestaan. 
 
B Jaquet,25 Arpadi,26 Amaya,27 Leonard28 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat monitoring van de spiegels van de antiretrovirale 
geneesmiddelen bij kinderen bijdraagt aan het voorkomen van 
dosisgerelateerde bijwerkingen, onderdosering en als middel om therapietrouw 
te meten.  
 
B van Rossum,5 Fraaij,29 Burger30 
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Niveau 4 Voor het toepassen van ‘standard treatment interruptions (STIs)’ bij kinderen is 
op dit moment geen wetenschappelijke onderbouwing. 

 
Aanbevelingen  
Algemene voorwaarden 
De werkgroep is van mening dat behandeling van HIV-geïnfecteerde kinderen alleen dient 
plaats te vinden in een gespecialiseerd Kinder HIV-centrum. 
 
1. Moment van start HAART 

• De keuze om te starten met antiretrovirale therapie dient voornamelijk gemaakt te 
worden op basis van de klinische en immunologische conditie van het kind. Tabel 2 
geeft een samenvatting van de startcriteria. 

• De meeste experts zijn van mening dat bij kinderen jonger dan 1 jaar HAART 
aangewezen is. 

• Het in de meeste gevallen niet nodig is om acuut met HAART te starten. Dit geeft de 
mogelijkheid om te overleggen met het kind en zijn ouders/verzorgers, zodat vooraf 
gestreefd kan worden naar een waarborging van de therapietrouw. 

 
2. Keuze van antiretrovirale therapie 

• Kinderen met een indicatie voor antiretrovirale therapie dienen behandeld te worden 
met HAART (3 of meer antiretrovirale middelen) en nooit met mono- of duotherapie. 

• Gestreefd dient te worden naar een maximale virale supressie (HIV-RNA < 50 k/ml).  
• Eerste lijnsbehandeling met 2 NRTI’s + 1 NNRTI of 2 NRTI’s + 1 PI is in het 

algemeen effectief . 
 
3. Monitoring  
• Vervolgen van CD4 en HIV-RNA is essentieel om de effectiviteit van het HAART 

regime te kunnen bepalen. Monitoring voor kinderen zal in het algemeen kunnen 
plaatsvinden volgens het schema dat is aangegeven voor volwassenen in hoofdstuk 4.

• Monitoring van geneesmiddelenspiegels wordt sterk geadviseerd ter bepaling van de 
optimale individuele dosering en ter voorkoming van bijwerkingen. 

 
4. Bevordering therapietrouw 
• Vóór start van HAART dient een goede, op de leeftijd afgestemde voorlichting 

gegeven te worden, bij voorkeur door een hierin getrainde HIV-verpleegkundige.  
• Eventuele psychosociale problematiek in het gezin die belemmerend zou kunnen 

werken voor waarborging van therapietrouw dient zo veel mogelijk opgelost te worden.
 
5. Handelen bij therapie falen 
De werkgroep is van mening dat (na check op therapietrouw) wijziging van HAART 
overwogen moet worden op geleide van resistentiebepaling. 

 
Virologisch falen wordt gedefinieerd als: 
• Minder dan 1,0 log daling t.o.v. de uitgangswaarde na 8-12 weken behandeling; 
• HIV-RNA niet ondetecteerbaar na 4-6 maanden HAART; 
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• Herhaaldelijk detecteerbaar HIV-1 RNA bij kinderen met initieel ondetecteerbare HIV-1 
RNA concentraties; 

• Stijging van HIV-RNA concentraties bij kinderen met een substantiële respons op 
HAART (> 1 log), maar met laag-detecteerbare HIV-1 RNA concentraties (pVL < 1000 
k/ml).  

 
Immunologisch falen wordt gedefinieerd als 
• Daling van CD4 als percentage van het totaal lymfocyten getal tot < 15% onder 

therapie; 
• Een snelle en substantiële daling van het absolute aantal CD4 cellen. 
 
Klinisch falen van therapie wordt gedefinieerd als 
• Progressieve achteruitgang van de psychomotore ontwikkeling; 
• Groeivertraging gedefinieerd als een persisterende afname van de groeisnelheid 

(gewicht-lengte) ondanks adequate voeding en zonder andere verklaring; 
• Progressie van de HIV-infectie gedefinieerd als een verslechtering van de klinische 

HIV-stagering (bijv. van klinisch stadium A naar klinisch stadium B) Zie hiervoor de 
CDC guidelines jan 2004 http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/. 

 
Aanbevelingen voor het moment van start met HAART bij kinderen72,73 

Leeftijd Aanbeveling start HAART Commentaar 

Kind < 1 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-B 
of C 
 
2. Surrogaat markers 
    CD4% < 25-35% 
 
 en/of 

 
Start HAART, ongeacht 
CD4% 
 
Start HAART 
 
 
 

 
Vanwege een snellere ziekteprogressie 
bij een groot deel van de zuigelingen 
zijn internationaal sommige experts van 
mening dat alle kinderen < 6 maanden, 
of  
< 12 maanden behandeld zouden 
moeten worden met HAART, ongeacht 

Kind 1-3 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-C 
 
2. Surrogaat markers 
    CD4 < 20% 
 
    HIV-1-RNA > 250.000 
 c/ml 

 
Start HAART 
 
Start HAART 
 
 
HAART sterk overwegen 
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Kind 1-3 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-C 
 
2. Surrogaat markers 
    CD4 < 20% 
 
    HIV-1-RNA > 250.000 
 c/ml 

 
Start HAART 
 
Start HAART 
 
 
HAART sterk overwegen 

 

Kind 4-8 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-C 
 
2. Surrogaat markers 
    CD4% < 15% 
 
    HIV-1-RNA > 250.000 
 c/ml 

 
Start HAART 
 
Start HAART 
 
 
HAART sterk overwegen 

 

Kind 9-12 jaar 
1. Klinisch stadium CDC-C  
 
2. Surrogaat markers 
    CD4 < 15% 
 
    HIV-1-RNA > 250.000 
 c/ml 

 
Start HAART 
 
Start HAART  
 
 
HAART sterk overwegen 

 
 
 
Urgentie minder dan bij jongere 
kinderen 
 

Kind /adolescent > 13 jaar 
 
1. Klinisch stadium CDC-C 
 
2. Surrogaat markers 
  

 
 
Start HAART 
 
Conform richtlijnen voor 
volwassenen  

 
 
 
 
Zie de tabel bij de aanbevelingen voor 
volwassenen  
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HOOFDSTUK 4. MONITORING 
 
Algemene uitgangspunten 
De belangrijkste parameter voor het starten van antiretrovirale behandeling is het aantal 
CD4 cellen (zie Hoofdstuk 2 Therapie bij volwassenen). Het meten van de hoeveelheid HIV- 
RNA (de viral load) in het bloed is echter een beter middel om de respons op de 
antiretrovirale behandeling te beoordelen. Het doel van de antiretrovirale behandeling is een 
blijvende onderdrukking van de virusreplicatie, waarbij de plasma viral load onder de 
detectiegrens van de ultrasensitieve HIV-RNA test (50 k/ml) is. Een effectief antiretroviraal 
regime is in staat om de viral load met meer dan 90% (> 1 log, 10-voudig) te verminderen 
binnen 4-8 weken na aanvang van de therapie. Na 16-24 weken is in de meerderheid van 
de patiënten de plasma viral load gedaald tot < 50 k/ml. De hoogte van de viral load bij 
aanvang van de therapie is van invloed op de snelheid waarmee de viral load daalt 
gedurende de behandeling en m.n. bij patiënten die starten met antiretrovirale medicatie 
tijdens de acute HIV-infectie kan het zelfs langer dan 24 weken duren voordat de viral load < 
50 k/ml is. Tijdelijke stijgingen in de viral load tot net aantoonbaar (zgn. ‘blips’, 50-400 k/ml) 
komen voor in een aanzienlijk deel van de patiënten onder antiretrovirale behandeling. Er is 
geen bewijs dat zulke blips voorspellend zijn voor virologisch falen in de loop van de tijd, 
echter wanneer de viral load in het bloed weer aantoonbaar is (> 400 k/ml) moet de bepaling 
zo snel mogelijk, liefst binnen 2 weken, herhaald worden teneinde vast te stellen of de viral 
load verder stijgt en er sprake is van virologisch falen.  
 
Conclusies 

Niveau 1 

Het aantal CD4 cellen is belangrijk om vast te stellen wanneer antiretrovirale 
therapie gestart moet worden. 
 
A1 Yeni,2 Pillay3 

D Sandström1 

 

Niveau 4 

In onbehandelde patiënten moet het CD4 cel aantal en de viral load 2-4 keer/jaar 
gemeten worden. 
 
D Sandström,1 DHHS4 

 

Niveau 1 

Het doel van de initiële, en volgende antiretrovirale regimes, is het langdurig en 
maximaal onderdrukken van de virale replicatie tot < 50 k/ml. 
 
A1 Pillay,3 BHIVA5 

D Sandström,1 DHHS4 
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Niveau 1 

Virologisch effectieve behandeling laat binnen 4-8 weken de hoeveelheid virus in 
het bloed met 90% afnemen (1 log of 10-voudige afname). Na 16-24 weken is in 
de meerderheid van de patiënten de plasma viral load gedaald tot < 50 k/ml. 
 
A1 Yeni,2 Pillay3 
D DHHS4 

 

Niveau 1 

Regelmatig meten laat zien dat, zelfs bij patiënten met een gevoelig virus en een 
optimale therapietrouw, de hoeveelheid virus af en toe detecteerbaar is, 
variërend van 50-400 k/ml; er is geen bewijs dat zulke blips voorspellend zijn 
voor virologisch falen in de loop van de tijd. 
 
A1 Yeni,2 Pillay,3 BHIVA5 
A2 Havlir6 
C Hermankova7 

D DHHS4 

 

Niveau 1 

Het regelmatig meten van de hoeveelheid virus in het bloed (elke 2 maanden) 
levert een betere onderdrukking van de virale replicatie op dan weinig meten (2 
keer/jaar).  
A1 Yeni,2 Pillay3 
A2 Haubrich8 
D Sandström,1 DHHS4 

 
Aanbevelingen 
Laboratoriumparameter Frequentie 
Zonder antiretrovirale behandeling 
Aantal CD4 cellen 2-4 keer/jaar 
HIV-1 RNA (viral load) 2-4 keer/jaar 
Met antiretrovirale behandeling 
Aantal CD4 cellen 2-4 keer/jaar indien viral load stabiel < 50 k/ml 
HIV-1 RNA (viral load) 4 weken na start 

3-4 keer/jaar indien viral load stabiel < 50 k/ml 
HIV-1 genotypische resistentie Eerst beschikbare HIV-positieve bloedmonster 

(acute HIV-infectie of baseline) 
Bij therapiefalen 

NB. Wanneer de hoeveelheid virus in het bloed weer > 400 k/ml wordt, moet de bepaling zo 
snel mogelijk, liefst binnen 2-4 weken, worden herhaald ter bevestiging. Tijdelijke stijgingen 
in de viral load variënd van 50 tot 400 k/ml (zgn ‘blips’) zijn geen reden voor extra 
tussentijdse bepalingen van de viral load. 
 
4.1 Definitie van falen 
De onderstaande criteria van falen van een eerste- of tweedelijnstherapie zijn van 
toepassing op patiënten met een viral load < 300.000 k/ml bij aanvang van de therapie. Bij 
patiënten met een hogere initiële viral load en patiënten met een acute HIV-infectie kan het 
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langer duren voordat het doel van de behandeling (viral load < 50 k/ml) wordt bereikt. 
Conform de criteria van de Department of Health and Human Services (DHHS) in de 
Verenigde Staten4 is er  sprake van therapiefalen wanneer: 
- 4 weken na aanvang van de antiretrovirale behandeling geen 10-voudige daling in de 

plasma viral load is bereikt; 
- bij een eerste- of tweedelijnstherapie de viral load na 24 weken nog niet < 400 k/ml is 

geweest  of na 48 weken nog niet ondetecteerbaar is geweest (< 50 k/ml); 
- de viral load < 50 k/ml is geweest en vervolgens bij twee achtereenvolgende metingen 

> 400 k/ml is. 
Het is belangrijk de oorzaak van therapiefalen te onderscheiden (therapietrouw, 
farmacokinetiek, verdraagzaamheid, bijwerkingen, resistentie) omdat dit een verschillende 
benadering in het vervolgbeleid vereist. Verandering van de antiretrovirale medicatie moet 
worden bepaald op het niveau van de individuele patiënt. Virusreplicatie in aanwezigheid 
van antiretrovirale middelen resulteert in de selectie van resistente mutaties, daarom kan in 
geval van virologisch falen een resistentiebepaling waardevolle informatie geven bij het 
kiezen van een nieuw regime. Verandering van de medicatie moet gebaseerd zijn op de 
medicatiehistorie, uitslag van de resistentiebepaling en klinische aspecten zoals 
bijwerkingen en verdraagzaamheid van de medicatie. In het algemeen moet gezorgd worden 
dat een (nieuw) antiretroviraal regime uit tenminste 3 actieve middelen bestaat, waarbij 
rekening moet worden gehouden met kruisresistentie (zie verder Resistentiebepaling en 
beleid bij falen). 
 
Na elk virologisch falen neemt de mate van resistentie van het circulerende virus toe en 
wordt het steeds moeilijker een effectieve antiretrovirale combinatie samen te stellen. Het 
doel van de behandeling bij patiënten met multidrug-resistente virussen, waarbij adequate 
onderdrukking van de virusreplicatie (< 50 k/ml) niet haalbaar is, is het voorkomen van 
klinische progressie en het stabiel houden van het aantal CD4 cellen. Het gebruik of 
toevoegen van slechts 1 actief middel in een antiretrovirale combinatie wordt afgeraden 
vanwege de ontwikkeling van resistentie tegen het middel, echter in patiënten met klinische 
progressie en frequent virologisch falen kan toevoeging van een enkel actief middel de 

klinische verslechtering verminderen. Een afname in de viral load ≥ 0,5 log in deze patiënten 

kan een klinische verbetering tot gevolg hebben. 
 
Conclusies 

Niveau 1 

Virologisch falen of een incomplete virologische respons betekent dat de 
hoeveelheid HIV-RNA na 24 weken behandeling > 400 k/ml of na 48 weken > 50 
k/ml is bij een therapienaïeve patiënt. 
 
A1 DHHS4 
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Niveau 1 

Patiënten die virologisch falen ondanks een goede inname van de medicatie 
moeten van regime veranderen. Hierbij moet rekening worden gehouden met 
voorafgaande medicatie regimes en met de uitslag(en) van de 
resistentiebepaling. 
 
A1 Sandström,1 Yeni,2 DHHS,4 BHIVA5 

 

Niveau 1 

Een nieuw antiretroviraal regime moet tenminste 2 en indien mogelijk 3 actieve 
middelen bevatten. 
 
A1 Yeni,2 DHHS4 

 

Niveau 1 

De effectiviteit van een antiretroviraal regime om de viral load te onderdrukken 
tot een niet aantoonbaar niveau neemt af bij elk volgend regime na virologisch 
falen. 
 
A1 Yeni,2 Pillay,3 DHHS4 

 

Niveau 1 

Het doel van de behandeling van patiënten die uitgebreid zijn voorbehandeld en 
waarbij adequate onderdrukking van de virusreplicatie niet haalbaar is, is het 
stabiliseren van de immunologische functie en het voorkomen van klinische 
progressie. 
 
A1 Yeni,2 DHHS,4 BHIVA5 
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4.2 Spiegelbepaling 
Het is inmiddels algemeen geaccepteerd dat er grote interpatiëntverschillen zijn in de 
farmacokinetiek van antiretrovirale middelen, en dan met name bij de proteaseremmers en 
de non-nucleoside RT remmers (NNRTI’s). Om die reden is de dosering vaak geen 
betrouwbare maat of iemand een goede antivirale respons zonder het optreden van ernstige 
bijwerkingen zal hebben. Al enige jaren wordt onderzoek gedaan of het 
behandelingsresultaat verbeterd kan worden door het vaststellen van individuele doseringen 
op basis van spiegelbepaling. Hiermee wordt bedoeld zowel het voorkómen van virologisch 
falen als het voorkómen of beter managen van bijwerkingen. Daarnaast kan spiegelbepaling 
een rol spelen in het vaststellen van therapie-ontrouw. 
 
Literatuurverzameling 
National Library of Medicine (Medline, USA); congresverslagen van internationale 
congressen, waaronder de Internationale Workshop on Clinical Pharmacology of HIV 
Therapy 1e t/m 4e editie, 2000-2003. 
 
Uitgangsvraag 
Welke gegevens zijn inmiddels bekend uit vergelijkend en niet-vergelijkend onderzoek om 
vast te stellen hoe het meten van spiegels van anti-HIV middelen ingezet kan worden om het 
behandelingsresultaat te verbeteren? 
In de afgelopen jaren is er in veel studies een relatie gevonden tussen de hoogte van de 
plasmaspiegel van een proteaseremmer of een NNRTI en de antivirale respons. Uit deze 
studies is het idee naar voren gekomen dat door het routinematig meten van spiegels 
(therapeutic drug monitoring of TDM) de uitkomst van de therapie verbeterd zou kunnen 
worden.  
Tot nu toe is dat gunstige effect van spiegelmeting in gerandomiseerd, gecontroleerd 
onderzoek ook daadwerkelijk aangetoond voor indinavir en nelfinavir bij therapienaïeve 
patiënten. Naast de studie van Fletcher et al met indinavir heeft vooral de Nederlandse 
ATHENA studie daar veel informatie over opgeleverd.1,2 In die studie bleek dat het 
routinematig meten van spiegels van indinavir en nelfinavir leidt tot een significant hoger 
percentage patiënten dat na 1 jaar nog op deze therapie staat én een goede virologische 
respons heeft dan in de controlegroep waar geen spiegels van bekend werden gemaakt. Als 
naar de redenen gekeken wordt voor deze verschillen dan bleek spiegelbepaling van 
nelfinavir vooral te leiden tot minder virologisch falen, terwijl het meten van indinavir spiegels 
vooral leidde tot minder uitval door bijwerkingen.  
Belangrijk is te realiseren dat deze studies een follow-up van een jaar hadden; het nut van 
routinematig meten van spiegels van indinavir en nelfinavir in patiënten die aan het einde 
van het 1e jaar goed zijn ingesteld is niet onderzocht. Evenmin is uitgezocht wat de optimale 
frequentie van spiegelmeting van indinavir en nelfinavir is; analoog aan de ATHENA studie 
stelt de werkgroep voor om van deze middelen 4-5x in het 1e jaar van behandeling een 
spiegel te meten. Het is mogelijk dat bij een lager aantal metingen een even groot effect 
wordt bereikt maar dit is niet onderzocht. 
Hoewel er voor de andere proteaseremmers en voor de beide NNRTI’s nevirapine en 
efavirenz vergelijkbare relaties tussen de hoogte van de spiegel en de virologische respons 
zijn beschreven, is er voor deze middelen (nog) geen gerandomiseerd, gecontroleerd 
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onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of routinematig meten van de spiegels van deze 
middelen in therapienaïeve patiënten ook daadwerkelijk het behandelingsresultaat 
verbetert.3-7 De werkgroep is echter wel van mening dat analoog aan de resultaten voor 
indinavir en nelfinavir de verwachting is dat dit voordeel van routinematig meten van 
spiegels ook voor deze middelen aanwezig zal zijn. 
Zoals gezegd zijn bovenstaande studies voornamelijk uitgevoerd in therapienaïeve 
patiënten, waarbij aangenomen mag worden dat er voornamelijk wild-type virus aanwezig is. 
Een geheel andere situatie is de toepassing van spiegelmetingen bij voorbehandelde 
patiënten. Uit verschillende studies is naar voren gekomen dat in die situaties het meten van 
spiegels vooral nuttig is als er ook informatie is over de gevoeligheid van het virus voor dat 
middel (het zogenaamde inhibitory quotiënt (IQ) concept: de ratio tussen de dalspiegel en de 
IC50).3,8 Er is één gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd naar het nut van 
spiegelmeting bij voorbehandelde patiënten,8 echter daarin werd niet het IQ concept 
toegepast en er kon (derhalve) ook geen verschil worden aangetoond tussen de groep 
waarbij wel spiegels werden gemeten en de controlegroep waarbij dat niet werd gedaan. 
Daarnaast had deze studie nog andere belangrijke methodologische tekortkomingen, zoals 
een korte follow-up, discutabele referentiewaarden, een beperkt aantal interventies, etc. In 
de praktijk wordt er zelden een IC50 voor een antiretroviraal middel bij een patient 
vastgesteld waardoor de toepassing van het IQ concept nog geen ingang heeft gekregen. 
De meeste aandacht gaat uit naar het meten van spiegels ter voorkoming van virologisch 
falen.4 In bijzondere situaties zijn echter ook relaties aangetoond tussen te hoge spiegels en 
het optreden van bijwerkingen. Dit is met name het geval indien de bijwerking relatief 
specifiek voor een middel is zoals nefrotoxiciteit bij indinavir en CNS toxiciteit bij efavirenz. 
Hoewel alleen voor indinavir in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek is aangetoond 
dat door spiegelmeting het stoppen van medicatie vanwege toxiciteit kan worden verminderd 
(zie boven), vindt de werkgroep het aannemelijk dat een dergelijk voordeel voor efavirenz 
ook zal bestaan. 
Tot nu toe is gesproken over het nut van routinematig meten van spiegels van anti-HIV 
middelen. Daarnaast kan het zinvol zijn om op indicatie een spiegelmeting te laten uitvoeren. 
Dergelijke indicaties kunnen zijn: vermoeden van interactie, vermoeden van subtherapie, 
vermoeden van therapieontrouw, vermoeden van intoxicatie, zwangerschap, en lever- of 
nierfunctiestoornis. Hoewel dat voornamelijk situaties zijn waarvoor geen evidence-based 
data zijn verzameld, vindt de werkgroep dat in het belang van een individuele patiënt een 
dergelijke spiegelmeting toch belangrijke informatie kan opleveren. Advies door een 
farmacoloog/ziekenhuisapotheker met deskundigheid op dit gebied wordt aanbevolen. Het 
juiste moment voor het meten van een spiegel is niet vastgesteld. Het ligt voor de hand om 
een dalspiegel te meten om subtherapie te beoordelen en een topspiegel om toxiciteit te 
evalueren. Gezien de lange halfwaardetijd van nevirapine en efavirenz maakt het niet uit 
wanneer een sample afgenomen wordt.5-7 
Tot slot nog een opmerking over het meten van spiegels van nucleoside en nucleotide RT 
remmers. Aangezien deze verbindingen intracellulair moeten worden omgezet tot de actieve 
gefosforyleerde metabolieten, is het de verwachting dat de beste correlaties met antivirale 
respons en toxiciteit te vinden zullen zijn met de concentraties van deze intracellulaire 
metabolieten. Deze zijn technisch gezien echter moeilijk te meten. Over het algemeen 
bestaat er geen goede relatie tussen de concentraties van de intracellulaire metaboliet en de 
plasmaconcentratie van de moederverbinding. De werkgroep vindt het derhalve nog niet 
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zinvol om routinematig plasmaspiegels van de nucleoside en nucleotide RT remmers te 
gaan meten. 
 
Conclusies 

Niveau 1 

Het routinematig meten van indinavir spiegels bij therapienaïeve patiënten 
verbetert het behandelingsresultaat in het 1e jaar van behandeling. 
 
A2 Fletcher,1 Burger2 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat het routinematig meten van nelfinavir spiegels bij 
therapienaïeve patiënten het behandelingsresultaat in het 1e jaar van 
behandeling verbetert. 
 
A2 Burger2 

 

Niveau 4 
Er zijn geen literatuurgegevens voorhanden over het nut van routinematig meten 
van indinavir of nelfinavir spiegels bij patiënten die aan het einde van het 1e jaar 
goed zijn ingesteld. 

 

Niveau 4 

Voor de NNRTI’s en PI’s anders dan nelfinavir en indinavir is het niet 
aangetoond dat het meten van spiegels bij therapienaïeve patiënten het 
behandelingsresultaat verbetert; analoog aan de resultaten van indinavir en 
nelfinavir is dat wel te verwachten. 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat het eenmalig meten van spiegels van proteaseremmers 
bij voorbehandelde patiënten niet tot een beter behandelingsresultaat 12 weken 
na start van de behandeling leidt. 
 
B Clevenbergh8 

 

Niveau 3 

Voor zowel NNRTI’s als PI’s geldt dat de hoogte van de plasmaspiegel bepalend 
is voor het virologisch effect. 
 
C Baxter,3 Acosta,4 Marzolini,5 Veldkamp,6 Vries-Sluijs7 

 

Niveau 3 

Voor indinavir en efavirenz geldt dat de hoogte van plasmaspiegel bepalend is 
voor het optreden van bijwerkingen. 
 
C Acosta,4 Marzolini5 

 

Niveau 3 

Bij voorbehandelde patiënten is het zinvol om de plasmaspiegel van de PI te 
correleren aan de IC50 van het virus voor dat middel: het IQ concept. 
 
C Baxter3 
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Niveau 4 

Voor alle PI’s en NNRTI’s geldt dat op indicatie een spiegelbepaling 
aangevraagd kan worden; onder indicatie wordt verstaan: 

- Vermoeden van interactie; 
- Vermoeden van subtherapie; 
- Vermoeden van therapieontrouw; 
- Vermoeden van intoxicatie; 
- Zwangerschap; 
- Lever- of nierfunctiestoornis. 

 

Niveau 3 

Het meten van plasmaspiegels van NRTI’s lijkt vooralsnog niet zinvol gezien de 
onbekende relatie met het actieve intracellulaire trifosfaat. 
 
C Acosta4 

 

Niveau 4 

De optimale frequentie voor het meten van plasmaspiegels van PI’s en NNRTI’s 
is niet vastgesteld; het ligt voor de hand om de frequentie uit de studies die een 
voordeel voor spiegelbepaling hebben aangetoond,1,3 als uitgangspunt te nemen 
voor indinavir en nelfinavir; voor de overige middelen is geen bewijs. 

 

Niveau 3 

Gezien de lange halfwaardetijd van de NNRTI’s is de tijd tussen afname van de 
monster en de inname van de medicatie niet relevant. 
 
C Marzolini,5 Veldkamp,6 Vries-Sluijs7 

 

Niveau 4 
Het optimale moment voor het afnemen van plasmaspiegels van PI’s is niet 
vastgesteld; gebruikelijk is om een dalspiegel af te nemen voor beoordeling 
virologische effectiviteit en een topspiegel voor toxiciteit. 

 
Aanbevelingen  
 
Middel Populatie Frequentie Doel Bewijskracht 
Indinavir Naïeven 4-5x 1e jaar ↓toxiciteit; 

↑effectiviteit 
A2 

Nelfinavir Naïeven 4-5x 1e jaar ↑effectiviteit A2 
Overige 
middelen 

Naïeven Wk 4 en 24 ↓toxiciteit; 
↑effectiviteit 

D 

Alle middelen Niet-naïeven Wk 4 en 24 ↓toxiciteit; 
↑effectiviteit 

D 

Alle middelen Alle patiënten Op indicatie* ↓toxiciteit; 
↑effectiviteit 

D 

* voorbeelden van indicaties zijn: vermoeden van interactie, subtherapie, therapie-ontrouw, 
intoxicatie,  zwangerschap of lever- of nierfunctiestoornis  
 
Therapeutische range 
Middel Minimale dalspiegel (mg/l) Maximale topspiegel (mg/l) 
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Indinavir 0,1 10 
Nelfinavir 0,8 NB 
Saquinavir 0,1 NB 
Lopinavir 1,0/4,0* NB 
Amprenavir 0,4/1,2* NB 
Ritonavir 2,1 NB 
Nevirapine** 3,4 NB 
Efavirenz** 1,0 4,0 

Alle waarden gelden voor naïeve patiënten, behalve die met een * aangemerkt welke gelden voor 
niet-naïeven. ** i.v.m. lange halfwaardetijd is tijdstip tussen inname en afname niet relevant 
NB = niet bekend; bekijk www.HIVpharmacology.com voor bijgewerkte gegevens. 
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4.3. Resistentiebepalingen 
Bepaling van virale resistentie kan behulpzaam zijn bij het vaststellen in hoeverre resistentie 
(ontwikkeling) heeft bijgedragen tot therapiefalen. Daarnaast kan een resistentiebepaling 
behulpzaam zijn bij het samenstellen van een nieuw regime omdat van tevoren een 
inschatting kan worden gemaakt over de effectiviteit van de beschikbare antivirale middelen. 
Resistentiemetingen kunnen op twee manieren worden verricht: 
- Bij de genotypering wordt gekeken naar de aanwezigheid van mutaties in reverse 

transcriptase of protease-gen, waarvan bekend is dat ze tot resistentie aanleiding 
kunnen geven. 
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- Bij de fenotypering wordt de biologische gevoeligheid van recombinant virussen, voor 
de verschillende geneesmiddelen in vitro bepaald. 

Voor beide soorten bepalingen geldt dat er een interpretatiestap vereist is. Interpretatie kan 
in principe door een expert worden gedaan op basis van zijn kennis van de literatuur. Echter, 
in aanmerking genomen dat de literatuur zeer uitgebreid is en nog steeds wordt aangevuld, 
wordt het voor een individuele behandelaar steeds moeilijker om het overzicht te houden. 
Daarom hebben verschillende organisaties interpretatiesystemen ontwikkeld in de vorm van 
computer expertsystemen. De beschikbare systemen zijn ofwel opgebouwd uit regels door 
een groep van experts ontwikkeld of zijn ontleend aan analyse van uitgebreide 
gegevensbestanden, die de relevantie tussen fenotype en genotype analyseren. Ten 
gevolge van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en met voortschrijdende inzichten 
in de relatie tussen mutaties in het virale genoom en resistentie worden de beschikbare 
expertsystemen nog steeds regelmatig aangepast. 
 
Literatuurverzameling 
In Medline is gezocht naar artikelen met HIV resistance in de titel + fenotype of + genotype. 
Er is alleen gebruik gemaakt van gepubliceerde artikelen. Met name gezocht naar relevante 
additionele publicaties ten opzichte van de recent ontwikkelde Europese consensus paper 
‘Updated European recommendations for the clinical use of HIV drugs resistence testing’.1  
 
Uitgangsvragen 
1. Wat is de toegevoegde waarde van resistentiebepalingen bij keuze van een nieuwe 

therapie bij een falende patiënt? 
2. Welke methode van resistentiebepalingen c.q. interpretaties zijn prospectief, klinisch 

gevalideerd? 
3. Wat is de waarde van een resistentiebepaling bij keuze van een eerstelijns therapie?  
 
Vragen 1 en 2 
Er is een aantal (prospectieve) studies verricht waarbij de interventie (resistentiemeting) 
werd vergeleken met standaard zorg of waarin verschillende resistentiemetingen met elkaar 
werden vergeleken.1,2 Vergelijking van de resultaten van deze studies is lastig omdat er een 
groot aantal variabelen zijn die potentieel de uitkomst mede kunnen beïnvloeden, zoals de 
mate van voorbehandeling, type resistentietest, interpretatie systematiek, duur van 
vervolgperiode, definitie van succes en de beschikbaarheid van nieuwe klasse 
geneesmiddelen. Samengevat komen de resultaten van alle prospectieve gerandomiseerde 
studies op het volgende neer: korte termijn virologische resultaten bij falende patiënten na 
het wisselen van therapie zijn beter indien nieuwe therapie wordt gekozen op basis van 
resistentietesten. In alle gepubliceerde studies waar genotypering werd vergeleken met 
standaard zorg werd een statistisch significante betere respons gemeten bij de groep die 
met behulp van genotypering was getest. In de studies waar fenotypering werd getest 
versus standaard zorg werd geen betere virologische respons gevonden in de fenotyperings 
\arm. 
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Conclusie 

Niveau 1 

Ervan uitgaand dat in Nederland de patiëntenpopulaties en de te verwachten 
resistentiepatronen en beschikbare geneesmiddelen voor volwassenen niet 
verschillen van de gepubliceerde gerandomiseerde studies en bovendien 
dezelfde testen en interpretatiesystemen beschikbaar zijn in de Nederlandse 
virologische laboratoria, kan worden aangenomen dat de gepubliceerde 
resultaten toepasbaar zijn op de Nederlandse situatie.  
 
A1 Vandamme1 

 
Aanbeveling 
Voor een patiënt met therapiefalen wordt het verrichten van een genotyperingstest 
gekoppeld aan een gevalideerd interpretatiesysteem aanbevolen om tot keuze van een 
nieuwe therapie te komen. 
Aangezien de interpretatie van de resultaten van de genotyperingstest essentieel is voor de 
waarde van de test in de klinische praktijk, verdient het aanbeveling de interpretatie door 
experts te laten verrichten. 
Om de kwaliteit van de interpretatie te waarborgen verdient het aanbeveling om tot een 
zekere harmonisatie te komen binnen de Nederlandse groep van HIV resistentie experts, 
door middel van rondzendingen waarbij de interpretatie mede wordt geëvalueerd. 
 
Vraag 3: 
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat resistente virussen kunnen worden 
overgedragen. Dit impliceert dat ook in niet behandelde patiënten resistente virussen 
kunnen worden aangetroffen. In de meest recente Europese studie bleek bij de 10% van de 
virussen afkomstig van patiënten die zich voor het eerst presenteerden in een ziekenhuis, 
één of meerdere resistente mutaties aanwezig zijn.3 In een subgroepanalyse bleek dat de 
kans op resistente virussen het grootst was bij patiënten met subtype B virussen (15%) en 
lager bij patiënten met een non subtype B (4%). In aanmerking genomen dat de meeste 
HIV-serpositieve individuen in Europa en de Verenigde Staten waarschijnlijk geïnfecteerd 
zijn met subtype B virus en de meeste mensen buiten die landen (met name Afrika) met een 
non subtype B virus, lijkt het aannemelijk dat de regio waar de besmetting plaatsvindt en de 
mate van geneesmiddelengebruik in die regio indicatief is voor de kans op transmissie van 
resistente virussen. Dit impliceert dat anamnestische gegevens kunnen helpen bij het 
inschatten van de kans op resistentie.  
Er zijn geen gerandomiseerde studies naar de waarde van resistentiemetingen op 
virologische uitkomst bij het inzetten van de eerste therapie (dat wil zeggen bij 
therapienaïeve patiënten). Wel zijn er gegevens (voornamelijk case reports), die aannemelijk 
maken dat de aanwezigheid van resistente virussen bij aanvang van de therapie of virussen 
die snel resistent kunnen worden, een slechtere therapierespons vertonen dan patiënten 
met volledig wild type, gevoelig virus.  
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Aanbeveling 
Bij patiënten die geïnfecteerd zijn in gebieden met een 5-10% incidentie van transmissie van 
resistente virussen (Europa en de Verenigde Staten) en die zich voor het eerst presenteren, 
dient een genotyperingstest te worden verricht, zodat het voorschrijven van middelen 
waartegen mogelijk resistentie bestaat bijde eerste behandeling kunnen worden vermeden. 
Bij patiënten die geïnfecteerd zijn in een gebied en in een periode waarin de kans op 
circulatie van resistente virussen laag is, kan een genotyperingstest worden overwogen 
indien additionele anamnestische gegevens hiertoe aanleiding geven. 
 
In het kader van surveillance en in aanmerking genomen dat vanuit de Stichting HIV 
Monitoring voor elke patiënt één genotypering per jaar wordt vergoed verdient het 
aanbeveling om een gericht surveillancesysteem in Nederland op te zetten. 
 
Literatuur 
1. Vandamme AM, Sönnerborg A, Ait-Khaled M, Albert J, Asjo B, Bacheler L, et al. Updated 

European recommendations for the clinical use of HIV drug resistance testing. Antiviral Therapy 
2004; 9: 829-48. 

2. Hirsch MS, Brun-Vezinet F, Clotet B, Conway B, Kurtizkes DR, Dáquila RT, et al. Antiretroviral 
drug resistance testing in adults infected with human immunodeficiency virus type 1: 2003 
recommendations of an International AIDS Society-USA Panel. Clin Infect Dis 2003; 37: 113-
28. 

3. Wensing AMJ, Van de Vijver DAMC, Asjo B, et al on behalf of the SPREAD Programme. 
Analysis from more than 1600 newly diagnosed patients with HIV from 17 European countries 
shows that 10% of the patients carry primary drug resistance: the CATCH-Study. Antiviral 
Therapy 2003; 8:S131. 
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HOOFDSTUK 5. DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING PRIMAIRE HIV-
INFECTIE 

 
Inleiding 
Onder primaire HIV-infectie, ook wel acute of recente HIV-infectie genoemd, wordt verstaan 
de periode tussen enerzijds, exposure c.q. window fase, anderzijds de fase van chronische 
HIV-infectie. Kenmerkend voor acute HIV-infectie zijn de dynamiek van de plasma HIV-load, 
en de ontwikkeling van de cellulaire en humorale immuniteit tegen HIV. De plasma HIV-load 
kent in deze periode een karakteristieke piek, die een hoogte kan bereiken van enkele 
(tientallen) miljoenen HIV-RNA kopieën/ml, gevolgd door een afname tot een redelijk stabiel 
niveau, het zgn. virale setpoint. De afname van de piek valt samen met de opkomst van 
cytotoxische T-cellen. Daarnaast is er tijdens een primaire HIV-infectie vaak een periode 
waarin een verlaging van het aantal CD4 cellen optreedt.1,2 Parallel loopt de ontwikkeling 
van de antistoffen, geïllustreerd door het toenemen van de reactiviteit in de ELISA en 
Western blot. Zowel het aantal virale eiwitten waartegen reactiviteit gemeten wordt als de 
intensiteit van de reactie neemt toe. Indien vroegtijdig antiretrovirale therapie gestart wordt, 
kan deze ontwikkeling trager verlopen of zelfs weer afnemen.3,4  
 
Een primaire HIV-infectie kan asymptomatisch verlopen of gepaard gaan met (ernstige) 
symptomen. Er bestaat een verband tussen ernst en duur van de symptomen en de snelheid 
van ziekteprogressie, waarbij het optreden van symptomen correleert aan een snelle 
progressie.5-8 Symptomen bij een primaire HIV-infectie zijn echter niet specifiek genoeg voor 
het stellen van de diagnose. Omdat de diagnose ‘primaire HIV-infectie’ mogelijk de 
consequentie heeft dat er antiretrovirale therapie wordt gestart, dient de diagnose 
onderbouwd te worden door middel van laboratorium onderzoek(en).9-11 Hoewel er geen 
standaard uit de literatuur beschikbaar is, worden de volgende (combinaties van) 
labuitslagen geaccepteerd als aanwijzingen of bewijzend voor de diagnose ‘primaire HIV-
infectie’: 
− een positieve HIV-RNA of DNA, of een positieve p24 antigeen en een: 

− negatieve of zwak-positieve ELISA of; 
− negatieve of indeterminate Western blot; 

− een negatieve detuned ELISA∗ in combinatie met een positieve ELISA of Western blot; 
− een negatieve ELISA minder dan 6 maanden voor seroconversie. 
 
Er zijn aanwijzingen dat een behandelperiode tijdens acute HIV-infectie een gunstige invloed 
heeft op de ontwikkeling van de HIV-specifieke afweer en het beloop van de plasma HIV-
load.12 
 
                                                 
∗ de detuned ELISA is een minder gevoelige, verdunde ELISA test. De detuned ELISA maakt gebruik 
van het feit dat de antistoftiter tegen HIV in de eerste 4-6 maanden na infectie stijgt volgens een 
bepaald patroon. Daarna wordt een plateau bereikt dat meestal jarenlang constant blijft. Standaard 
HIV ELISA’s kunnen relatief lage antistoftiters aantonen, de detuned test daarentegen kan alleen 
hogere antistoftiters detecteren. Wanneer een bloedmonster, dat positief getest is in een standaard 
ELISA, hertest wordt met de detuned ELISA en daarin negatief is, dan betekent dit dat de patiënt 6 
maanden of korter geleden HIV geïnfecteerd is geraakt. 
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Uitgangsvragen 
1. Kan behandeling met antiretrovirale middelen bij een symptomatische primaire HIV-

infectie de duur en/of ernst van de symptomen in gunstige zin beïnvloeden? 
2. Kan antiretrovirale therapie tijdens een primaire HIV-infectie het beloop van het aantal 

CD4 cellen en de plasma HIV-load op de lange termijn gunstig beïnvloeden? 
3. Kan antiretrovirale therapie tijdens een primaire HIV-infectie het klinisch beloop op lange 

termijn gunstig beïnvloeden? 
 
Literatuurverzameling 
De volgende bronnen werden geïncludeerd in de literatuur verzameling, National Library of 
Medicine (PubMed) http://www.ncbi.nlm.nih.gov, OVID/EMBASE Journals@Ovid Full Text 
http://gateway2.ovid.com/ovidweb.cgi. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
Gerandomiseerde studies dateren van voor het ‘HAART-tijdperk’,13,14 en daarna ontbreekt 
vergelijkend onderzoek van voldoende kwaliteit, zodat een antwoord op bovenstaande 
vragen slechts met indirect bewijs kan worden ondersteund, zoals een systematische review 
onlangs bevestigde.15 Het starten van HAART tijdens een primaire HIV-infectie heeft een 
virologische en immunologische respons vergelijkbaar met de respons tijdens de 
behandeling van chronische HIV.16 Wel is het mogelijk dat de plasma HIV-load trager daalt 
na de start van HAART bij een primaire HIV-infectie dan bij een chronische HIV-infectie.17 
Onderdrukking van de plasma HIV load heeft verder tot gevolg dat de CTL respons 
afneemt,18 en het V-beta repertoire van de T-cel receptor behouden blijft, dit laatste in 
tegenstelling tot behandeling bij chronische HIV-infectie, waarbij dit niet gebeurt.19 Na de 
start van HAART tijdens een primaire HIV-infectie neemt de HIV-specifieke T-helper respons 
toe tot waardes die vergelijkbaar zijn met waardes die gevonden worden bij long-term non-
progressors. Een dergelijk fenomeen treedt niet op bij de behandeling met HAART van 
chronische HIV-infectie.12 Dit suggereert de mogelijkheid dat een tijdelijke, vroege 
behandeling zou kunnen leiden tot een verlenging van het interval tussen seroconversie en 
de start van therapie tijdens chronische HIV-infectie. Op dit moment ontbreken echter 
klinische data. Ook de duur van een eventuele vroege behandeling met HAART is 
onbekend. Deze vraag zal moeten worden beantwoord in gerandomiseerd onderzoek. Een 
Nederlandse multi-center studie is in 2003 gestart. 
 
Conclusies 

Niveau 3 

Kortdurende behandeling van een primaire HIV-infectie kan de HIV-
specifieke T-helper respons op unieke wijze verbeteren. 
 
B Rosenberg12 

  

Niveau 4 
De klinische voordelen van een betere HIV-specifieke T-helper respons zijn 
niet bekend. 

  
Niveau 4 De optimale duur van een vroege behandeling met HAART is onbekend. 
  
Niveau 1 Het ontbreekt aan voldoende klinische gegevens om een voorkeur uit te 
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spreken voor een vroege behandeling met HAART tijdens een primaire HIV-
infectie. 
 
A1 Smith15 

 
Overige overwegingen 
Indien antiretrovirale therapie gestart wordt voordat een resistentiebepaling bekend is, dient 
het risico van primair aanwezige resistentie te worden overwogen. Tevens zal vanwege de 
aanwezigheid van een hoge plasma HIV-load en het trager dalen van de plasma HIV-RNA 
load tijdens een primaire HIV-infectie pas na langere tijd een daling van de plasma HIV-load 
beneden de detectiegrens optreden. Om deze redenen kan een start met meer dan drie 
antiretrovirale middelen gerechtvaardigd zijn. 
 
Aanbevelingen 
3. De diagnose ‘primaire HIV-infectie’ dient bevestigd te worden met 

laboratoriumonderzoeken. 
4. Eventuele behandeling dient in onderzoeksverband te geschieden. 
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immunodeficiency virus exposure. Am J Med. 1997;102:117-124. 
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HOOFDSTUK 6. THERAPIETROUW BEVORDERENDE 
MAATREGELEN 

 
Inleiding 
Om een optimale virussuppressie te bereiken is een hoge mate van therapietrouw vereist. 
Therapie ontrouw wordt gezien als een van de belangrijkste redenen van therapiefalen en is 
daarmee een centraal thema in de zorg aan HIV-geïnfecteerde patiënten die behandeld 
(gaan) worden met HAART. Aandacht voor therapietrouw dient er te zijn bij start, gedurende 
de behandeling, bij falen en switchen van regime.  
De verpleegkundig specialist hiv/aids geeft begeleiding, counseling en informatie ten 
behoeve van therapie en therapietrouw. 
 
6.1 Therapietrouw beïnvloedende factoren 
In de reeds in hoofdstuk 2 aangehaalde analyse van Ammassari et al,1 bestaande uit 20 
trials wordt aangehaald wat de belangrijkste factoren zijn die therapietrouw negatief 
beïnvloeden: Bijwerkingen van de medicatie, symptomen van ziekte, negatieve 
levenservaringen, stress, gebrek aan familie of sociale ondersteuning en de complexiteit van 
het antiretrovirale regime. In mindere mate blijken van belang: leeftijd, ras, inkomen, slechte 
behuizing, intraveneus druggebruik, alcoholabuses, depressie/psychiatrische problemen, 
kwaliteit van leven en insufficiënte medische begeleiding.  
 
6.2 Therapietrouw bevorderende interventies 
De interventie waarmee optimale therapietrouw bereikt wordt is nog niet ontwikkeld.  
Ontwikkelde interventies richten zich op een deel van de factoren waarvan is aangetoond 
dat zij van invloed zijn op therapietrouw. Uit onderzoek blijkt steeds meer dat een multi-
factor benadering waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie het meest 
succesvol is.2 Roter concludeert op basis van een meta-analyse van 153 studies naar 
interventies ter bevordering van compliance dat interventies gericht op meerdere facetten 
(cognitief, gedrag en affectief) meer effectief zijn dan interventies gericht op een aspect.3 

Uit de analyse van Simoni et al bestaande uit 21 studies aangaande interventies bij 
antiretrovirale therapietrouw blijken 4 kwalitatief goede gerandomiseerde klinische trials 
waarmee effect van de interventies wordt aangetoond.4 Het gaat om geïndividualiseerde 
interventies, interventie gericht op cognitieve en gedragseducatie gebaseerd op de theorie 
van zelfeffectiviteit en een interventie waar een correcte dosis beloond werd. 
In verschillende studies wordt middels gerandomiseerde klinische trials aangetoond dat 
educatie en counseling therapietrouwbevorderend zijn.5,6,7 Het geven van informatie en 
herhalen van informatie gedurende de behandeling heeft een positief effect op de 
therapietrouwheid. 
De motivatie tot therapietrouw zijn wordt verhoogd wanneer de patiënt zich kan 
voorbereiden op de start en de tijd neemt om tot een beslissing te komen.8  
Reminders, pilboxen, innameschema, medicatiedagboeken hebben in niet HIV gerelateerde 
studies een positief effect laten zien op de therapietrouw.9 
Uit de studie van Mannheimer et al blijkt dat de therapietrouw lager is bij tweede 
lijnstherapie.10 Miller toont aan dat een medicatieswitch geassocieerd is met verminderde 
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therapietrouw.11 Verder blijkt dat therapietrouwbevorderende interventies bij de start van 
therapie een korte periode bijdragen aan goede therapietrouw.12,13 

 
Conclusies 

Niveau 1 

Bijwerkingen van de medicatie, symptomen van ziekte, negatieve 
levenservaringen, stress, gebrek aan familie of sociale ondersteuning, lage mate 
van zelfmanagement en weinig vertrouwen in de behandeling zijn factoren die 
consistent geassocieerd zijn met therapie ontrouw. 
 
A1 Ammassari1 

A2 Gordillo13 

 

Niveau 1 
Educatie en counseling over de behandeling beïnvloedt therapietrouw positief. 
 
A2 Gouiljard,5 Pradier,6 Tuldra7 

 

Niveau 1 

Interventies gericht op cognitieve en gedragseducatie zijn meer effectief dan 
interventies die gericht zijn op een ander aspect.  
 
A1 Simoni4  

 

Niveau 1 

Interventies gericht op meerdere facetten (cognitief, gedrag en affectief) zijn meer 
effectief dan interventies gericht op een enkel aspect. 
 
A1 Roter3 
C Leake2 

 

Niveau 3 

Het gebruik van pilbox, innameschema en medicatiedagboeken heeft een positief 
effect op therapietrouw.  
 
B Rheder9 

 

Niveau 4 

De motivatie tot therapietrouw wordt verhoogd wanneer de patiënt zich kan 
voorbereiden op de start en de tijd neemt om tot een beslissing te komen. 
 
D Williams8 

 

Niveau 3 

Therapietrouw is lager bij personen op tweedelijns therapie. 
 
A2 Mannheimer10  

C Miller11 
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Niveau 1 
Therapietrouw behoeft continue aandacht. 
 
A2 Tuldra,7 Gifford12 

 
Aanbevelingen 
Gezien het belang van optimale therapietrouw voor het succes van de behandeling wordt 
aanbevolen dit thema uitgebreid te belichten bij de start van de therapie en daarna in ieder 
controlebezoek aan de orde te brengen.  
Bij therapieswitch dient extra aandacht besteed te worden aan therapietrouw en hoe 
therapietrouw te behalen. 
 
7. Stel vast of er sprake is van psychisch lijden (depressie, angst, stress, etc.) Indien er 

bij de patiënt sprake is van psychisch lijden is het aan te bevelen dit te behandelen, 
alvorens gestart wordt met antiretrovirale therapie. 

8. Geef informatie over de volgende onderwerpen: 
Uitleg over HAART: 
- het waarom van het advies te starten met HAART; 
- hoe werkt HAART en wat wordt beoogd met de behandeling; 
- mogelijke bijwerkingen op korte en lange termijn; 
- monitoring, CD4 telling en viral load. 
Therapietrouw: 
- het belang van therapietrouw; 
- hoe resistentie kan ontstaan; 
- de relatie tussen therapietrouw, resistentie en therapiefalen; 
- het gevolg van resistentie voor toekomstige behandelopties; 

9. Geef de ruimte om over de behandeling en de impact op het leven na te denken. 
Geef informatie op schrift mee kan mogelijk ondersteuning bieden bij het nemen van 
de beslissing.1 

10. Stel therapietrouw relevante sociale factoren vast (mogelijkheden tot familie- sociale 
ondersteuning) en bespreek motivatie, geloof in behandeling en verwachtingen 
therapietrouwheid. Stel op grond van deze informatie een begeleidingstraject op. 

11. Geef informatie over het specifieke regime: 
- welke medicatie, hoe ziet deze er uit; 
- dosis, frequentie en eventuele innamevoorschriften (met/zonder eten); 
- stel met patiënt passende tijden vast; 
- wat te doen bij braken of vergeten van medicatie; 
- hoe om te gaan met bijwerkingen (symptoommanagement). 

6. Voer ondersteunende acties uit: 
- maak innameschema; 
- adviseer een pillenbox, pillenwekker, horloge met alarm etc.  

                                                 
1 Kiezen voor de combinatietherapie; wat bij de hiv-behandeling komt kijken, 2002, HIV Vereniging 
Nederland 
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HOOFDSTUK 7. PREVENTIE VAN MOEDER-KIND OVERDRACHT: 
ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN NEONATALE PERIODE 

 
Inleiding 
In het kader van de preventie van verticale HIV-transmissie worden sinds 1 januari 2004 alle 
zwangere vrouwen in Nederland getest op HIV-dragerschap volgens het ‘opting-out’ model.  
Transmissie van HIV van moeder naar kind kan op 3 momenten plaatsvinden: tijdens de 
zwangerschap, tijdens de partus, en postnataal via moedermelk. 
Zonder interventie varieert de HIV-transmissie van moeder naar kind van 15-40%. Door 
toepassing van antiretrovirale therapie voor zwangere en neonaat, al of niet gecombineerd 
met een electieve sectio caesarea, het vermijden van invasieve procedures tijdens 
zwangerschap en bevalling, en het afzien van borstvoeding, kan de overdracht van HIV van 
moeder naar kind tegenwoordig beperkt worden tot < 1 à 2 %. 
Mede door het succes van de huidige antiretrovirale therapie, kiest een toenemend aantal 
HIV-geïnfecteerde vrouwen er bewust voor om zwanger te worden, dan wel niet meer af te 
zien van zwangerschap. 
 
Verantwoording literatuur 
Interventietrials zijn gezocht in Medline via Pubmed met de zoektermen: (intervention OR 
prophylaxis) AND (hiv OR aids) AND (transmission OR (mother AND child) OR mtct) AND 
(pregnancy OR newborn OR fetus) Field: All Fields, Limits: only items with abstracts, 
(Clinical Trial OR Meta-Analysis OR Guidelines), Human Search 30-11-04 128. 
Deze zoekaktie dekte ook de vaginal cleansing studies. Hieruit is geselecteerd en verder 
gezocht met related articles en/of google. 
Er zijn weinig gerandomiseerde onderzoeken met betrekking tot de preventie van moeder-
kind overdracht, die voor Nederland van belang zijn. De meeste gerandomiseerde studies 
duiden slechts algemene principes aan, zoals het verminderen van de overdracht m.b.v. 
antiretrovirale monotherapie of kortdurende peripartale combinatietherapie, danwel het 
verminderen van overdracht door een electieve keizersnede, al dan niet met monotherapie 
in de vorm van zidovudine. Echter met behulp van langdurige combinatietherapie worden 
reeds resultaten bereikt, die in het algemeen niet bereikt worden in de (beste) behandelarm 
van de gerandomiseerde interventiestudies. Daarom is voor de conclusies veel gebruik 
gemaakt van niet gerandomiseerde prospectieve studies of meta-analyses, waarin de 
uitkomsten beschreven staan van behandelde groepen met bijbehorende uitkomsten. 
 
Voor- en nadelen van interventies ter preventie van HIV moeder-kind overdracht 
 Voordelen Nadelen 
Antiretrovirale behandeling 1. Gezondheid zwangere 

 vrouw (indien van 
 toepassing) 
2.  Vermindert kans op verticale  
 transmissie 
2.  Vermindert de 
 noodzaak tot 
 keizersnede (bij goede 
 virale suppressie) 

Bijwerkingen medicatie voor de 
zwangere vrouw 
Bijwerkingen voor het kind 

a. foetale groeivertraging 
 en vroeggeboorte 
b. langetermijneffecten van 

blootstelling aan HAART 
in utero onbekend  
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Vermijden van invasieve 
diagnostiek tijdens 
zwangerschap en bevalling 

Vermindert blootstelling van het 
kind aan HIV 

Vermindert mogelijkheid tot 
foetale diagnostiek en bewaking 

Geplande sectio  Vermindert de kans op verticale 
transmissie bij onvoldoende 
virale suppressie of ontbreken 
van adequate antiretrovirale 
behandeling 

Buikoperatie, litteken uterus, 
waardoor toename obstetrische 
risico’s volgende zwangerschap 

Antiretrovirale postexpositie 
profylaxe (PEP) aan 
pasgeborene 
 

Draagt bij aan vermindering van 
de kans op vertikale transmissie 
 

1. mogelijke bijwerkingen 
medicatie op korte termijn 

2. onbekende effecten 
(maligniteiten, 
orgaantoxiciteit ?) op lange 
termijn 

Afzien van borstvoeding Voorkomt overdracht HIV via 
moedermelk 

1.Beïnvloedt aard moeder-kind 
 contact  
2.Geen overdracht van 
 moederlijke afweerstoffen via 
 moedermelk 

 
Preklinische en klinische gegevens over veiligheid en toxiciteit van HIV-middelen in 
de zwangerschap 
 
HIV-middel 

 
Zweedse 
classificatie* 

 
Placenta-passage 
[Ratio 
pasgeborene: 
moeder] 

Carcinogeniciteit 
Langetermijn 
dierstudies 

 
Teratogeniciteit 
dierstudies 

NRTI     
Abacavir B3 Ja Niet voltooid Positief 

(botafwijkingen bij 
1000 mg/kg tijdens 
organogenese in 
knaagdieren) 

Didanosine B1 Ja [0,50] Negatief (geen tumoren, 
knaag-dieren) 

Negatief 

Emtricitabine B** Onbekend Niet voltooid Negatief 
 

Lamivudine B3 Ja [1,0] Negatief (geen tu-
moren, knaagdieren) 

Negatief 

Stavudine B1 Ja [0,76] Niet voltooid Negatief (echter 
verminderd calcium-
gehalte sternum in 
knaagdieren) 

Tenofovir C** Ja Niet voltooid Negatief 
(osteomalacie wan-
neer in hoge doses 
gegeven aan jonge 
dieren) 

Zalcitabine B2 Ja [0,30-0,50] Positief (thymus- Positief (hydrocefalie 
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HIV-middel 

 
Zweedse 
classificatie* 

 
Placenta-passage 
[Ratio 
pasgeborene: 
moeder] 

Carcinogeniciteit 
Langetermijn 
dierstudies 

 
Teratogeniciteit 
dierstudies 

lymfomen in 
knaagdieren) 

bij hoge doses in 
knaagdieren) 

Zidovudine B3 Ja [0,85] Positief (non-in-vasieve 
vaginale epitheliale 
tumoren in knaagdieren)

Positief (bij bijna 
lethale dosis in 
knaagdieren) 

NNRTI     
Efavirenz D Ja [1,0] Niet voltooid Positief (anencefalie, 

anoftalmie, 
microftalmie in apen) 

Nevirapine B1 Ja [1,0] Niet voltooid Negatief 
Protease 
remmer 

    

Amprenavir C** Onbekend Niet voltooid Negatief (echter 
verminderde ossi-
ficatie en verlenging 
van de thymus bij 
ratten en konijnen 

Atazanavir C** Onbekend Niet voltooid Negatief 
 

Indinavir C Minimaal Niet voltooid Negatief (extra ribben 
in knaagdieren) 

Lopinavir/rtv C** Onbekend Niet voltooid Negatief (verlate 
ossificatie en toename 
in skelet-variaties in 
ratten met maternale 
toxische doses 

Nelfinavir B1 Minimaal Niet voltooid Negatief 
Ritonavir B2 Minimaal Positief (lever 

adenomen en 
carcinomen in 
mannelijke muizen) 

Negatief 
(cryptorchisme in 
knaagdieren) 

Saquinavir B1 Minimaal Niet voltooid Negatief 
* De Zweedse classificatie wordt toegelicht in het Farmacotherapeutisch Kompas. 
** Nog niet gerubriceerd in de Zweedse classificatie, derhalve is hier de FDA-classificatie gebruikt. 
 
Zweedse classificatie (indeling van mogelijke schade tijdens de zwangerschap en aan 
het kind) 
Zweedse classificatie Geneesmiddel 
B1 Didanosine, nelfinavir, nevirapine, saquinavir, stavudine, 
B2 Ritonavir 
B3 Abacavir, lamivudine, zidovudine, 
C Amprenavir*, indinavir, lopinavir*, tenofovir* 
D Efavirenz, hydroxyureua, combinatie* combinatie didanosine en 

stavudine 
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* Nog niet gerubriceerd in de Zweedse classificatie, derhalve is hier de FDA-classificatie gebruikt. 
 
Conclusies 

 

De HIV-1 transmissie van moeder naar kind varieert van 15-48% indien geen 
maatregelen worden genomen ter preventie van de transmissie. 
 
Working Group on Mother to Child Transmission of HIV,1 John,2 De Cock3 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat de kans op verticale transmissie van HIV voornamelijk 
plaatsvindt in het derde trimester van de zwangerschap en tijdens de bevalling 
(resp. 25-35% en 65-75%) in een populatie waarin geen borstvoeding gegeven 
wordt. 
 
C Brossard,4 Rouzioux,5 Mock6 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat de kans op verticale transmissie van HIV gerelateerd is 
aan de concentratie van HIV-1-RNA in het plasma. 
 
B Dickover,7 Sperling,8 Shaffer,9 Garcia,10 Cooper,11 Ioannidis12 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat ook bij een lage plasma HIV-1-RNA (< 1000 k/ml)  
verticale transmissie tijdens de zwangerschap en bevalling kan optreden. 
 
B Morris,13 Ioannidis,12 Cooper,11 Dorenbaum14 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat HAART van de zwangere en PEP aan de neonaat zinvol 
is en de kans op transmissie vermindert (van 9 naar 1%). 
 
B Morris,13 Ioannidis,12 Cooper,11 Dorenbaum14 

 

Niveau 4 

Bij HIV-geïnfecteerde vrouwen met een non-B HIV-1 subtype kan de 
kwantitatieve HIV-1 bepaling soms onbetrouwbaar en vals negatief zijn; dit is 
afhankelijk van de gebruikte test. 
 
D Geelen15 

 

Niveau 1 

De kans op verticale transmissie van HIV is het kleinst door de zwangere vrouw 
met HAART te behandelen, in combinatie met neonatale PEP, al of niet electieve 
sectio caesarea, en onthouden van borstvoeding. De kans op transmissie kan 
hiermee verminderd worden worden tot 1 à 2%. 
 
A1 Nolan16 

A2 Connor,17 Sperling,18 Petra Study Team,19 Guay,20 Moodley,21 

B Mandelbrot,22 Cooper11 

 



 

 
Richtlijn Antiretrovirale Behandeling, 2007 103 

Niveau 3 

Het is aannemelijk dat bij ZDV monotherapie vanaf week 34 toevoeging van 
ZDV intraveneus durante partu (2 mg/kg iv in 1 uur, gevolgd door 1 mg/kg/uur 
tot de bevalling, te beginnen bij het begin van de baring, na het breken van de 
vliezen, of 3 uur voor de geplande sectio) bijdraagt aan het verminderen van de 
kans op transmissie van moeder naar kind. 
  
A2 Connor,17 Sperling18 

 

Niveau 3 

Het tijdstip waarop tijdens de zwangerschap het beste gestart kan worden met 
antiretrovirale therapie is onvoldoende duidelijk. In de meerderheid van de studies 
werd gestart tijdens het derde trimester van de zwangerschap. 
 
C Connor,17 Sperling,18 Petra Study Team,19 Mandelbrot,22 Guay,20 
 Moodley,21 Nolan,16 Cooper,11 Coll23 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat een electieve keizersnede de kans op verticale 
transmissie vermindert. Bij vrouwen zónder antiretrovirale therapie werd een 
afname gevonden van de transmissie van 19% naar 10%. Bij zwangeren die 
behandeld werden met zidovudine monotherapie bleek de kans op verticale 
transmissie verminderd van 7% naar 2%. 
 
A2 European Mode of Delivery Collaboration24 
B International Perinatal HIV Group,25 Mandelbrot22 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat het aantal keizersneden dat moet worden verricht om 
één geval van verticale transmissie te voorkomen, bij vrouwen met een HIV-RNA 
< 1000 k/ml én antiretrovirale medicatie, minimaal 100 is.  
 
C Mofenson,26 Garcia,10 Dorenbaum14 

 
Niveau 4 De reductie van vertikale overdracht onder effectieve HAART is niet bekend. 
 

Niveau 3 

De optimale keuze van de medicatie voor neonatale PEP is onvoldoende 
duidelijk. De meest gebruikte antiretrovirale middelen voor PEP van de neonaat 
zijn zidovudine monotherapie, een combinatie van zidovudine plus lamivudine, of 
nevirapine monotherapie. 
 
C Connor,17 Sperling,18 Petra Study Team,19 Mandelbrot,22 Guay,20 

Moodley,21 Cooper,11 Lallemant,27,28 
 



 

 
104 Richtlijn Antiretrovirale Behandeling, 2007 

Niveau 3 

De optimale duur van neonatale PEP is niet vastgesteld en varieert in studies van 
een eenmalige gift NVP tot 4 maal daags ZDV gedurende 6 weken.  
 
C Connor,17 Sperling,18 Petra Study Team,19 Mandelbrot,22 Guay,20 

Moodley,21 Cooper,11 Lallemant,27,28 
 

Niveau 3 

Het is aannemelijk dat neonatale PEP, snel na de geboorte en uiterlijk binnen 48 
uur gestart, kan bijdragen aan vermindering van verticale transmissie, als de 
moeder tijdens zwangerschap en partus niet is behandeld met HAART. In de 
studie van Wade et al werd HIV-transmissie aangetoond bij 8/86 (9,3%) kinderen 
die postnataal waren gestart met zidovudine, terwijl tijdens de zwangerschap 
geen antiretrovirale profylaxe was gegeven. In de groep waarbij noch tijdens de 
zwangerschap noch postnataal antiretrovirale profylaxe was toegediend trad 
transmissie op bij 63/237 (26,6%) van de kinderen. 
In de studie van Taha waarin tijdens de zwangerschap geen antiretrovirale 
behandeling was gegeven, werden neonaten postnataal behandeld met eenmalig 
nevirapine (2mg/kg oraal) of met nevirapine (2 mg/kg) plus zidovudine (4 mg/kg 2 
maal daags gedurende 1 week). Van de kinderen die bij de geboorte een 
negatieve PCR hadden, wijzend op afwezigheid van intrauteriene transmissie, 
bleek op de leeftijd van 6 weken de transmissie in de eerste groep 12,1% en in 
de tweede groep 7,7%. 
 
C Wade,29 Taha30 

 
Complicaties en bijwerkingen van blootstelling aan HAART tijdens zwangerschap en 
neonatale periode 

Niveau 3 

In verschillende rapporten is gemeld dat behandeling van zwangeren met een  
d4T plus ddI bevattende combinatie therapie kan leiden tot een ernstige 
lactaatacidose, in sommige gevallen met maternaal of foetaal overlijden tot 
gevolg. 
 
C Sarner,31 Mandelbrot22 

 

Niveau 3 

Het is onduidelijk of het risico op premature geboorte van kinderen geboren uit 
moeders die tijdens de zwangerschap behandeld zijn met HAART al dan niet 
verhoogd is: studies tonen tegenstrijdige resultaten. 
 
C Mandelbrot,22 Tuomala,32 European Collaborative Study33 

 

Niveau 3 

Er zijn geen aanwijzingen dat blootstelling aan HAART tijdens zwangerschap 
gepaard gaat met een verhoogde kans op doodgeboorte, laag geboortegewicht 
of lage Apgarscores. 
 
C apregistry,34 Mofenson,35 Tuomala,32 European Collaborative Study33 
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Niveau 4 

Er zijn geen aanwijzingen dat blootstelling aan HAART tijdens de zwangerschap  
gepaard gaat met een verhoogde kans op congenitale afwijkingen. 
 
C Mandelbrot,22 European Collaborative Study33 

 

Niveau 4 

Bij behandeling van neonaten met een PEP regime met zidovudine is de kans op 
(een reversibele) anemie 37-51%. Tevens zijn er aanwijzingen dat bij een deel 
van de neonaten een (tijdelijk) verhoogde natriaemie kan optreden. In 1 studie 
werd bij 35/38 neonaten (92%) tenminste 1 keer een verhoogde lactaatwaarde 
gevonden en bij 10 (26%) een waarde van > 5 mmol/l. 
 
C European Collaborative Study,33 Giaquinto,36 Alimenti37 

 

Niveau 4 

Er zijn tegenstrijdige gegevens of blootstelling aan HAART tijdens de 
zwangerschap en tijdens de neonatale periode leidt tot een verhoogde kans op  
mitochondriale toxiciteit. 
 
Petra Study Team,19 Blanche,38 Perinatal Safety Review Working Group,39 
Barret,40 Poirier41 

 

Niveau 4 

Er zijn geen aanwijzingen dat blootstelling aan HAART tijdens de zwangerschap 
en middels neonatale PEP leidt tot cardiale afwijkingen binnen vijf jaar na de 
geboorte. 
 
C Lipschultz42 

 

Niveau 4 

Er zijn onvoldoende data om een uitspraak te kunnen doen ten aanzien van het 
langetermijn risico op maligniteiten of orgaantoxiciteit bij kinderen die intra-uterien 
zijn blootgesteld aan HAART en neonatale PEP hebben gekregen. 
 
C Culnane,43 Hanson44 

 
Overige overwegingen 
 
Antiretrovirale therapie tijdens de zwangerschap 
Wanneer een echtpaar van plan is om zwanger te worden en de vrouw is HIV-geïnfecteerd, 
is het van belang om een preconceptioneel advies te vragen in een HIV-centrum met 
perinatologische expertise. De aanbevelingen kunnen veranderen afhankelijk van nieuwe 
bevindingen, zoals bijwerkingen van antiretrovirale therapie. (Wanneer reeds van 
antiretrovirale therapie gebruik wordt gemaakt, moet eerst worden nagegaan of onder de 
huidige omstandigheden begonnen zou zijn met antiretrovirale therapie. Is sprake van een 
early starter, dan wordt in het algemeen aangeraden de antiretrovirale therapie te 
discontinueren voor de conceptie. De behandeling kan dan verder plaats vinden, zoals 
aangegeven voor de therapie naïeve HIV-geïnfecteerde zwangere. In geval van de 
noodzaak om antiretrovirale therapie voort te zetten, moet de keuze van de medicatie 
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worden afgezet tegen de potentiële nadelen van de behandeling. Indien mogelijk wordt 
geswitched naar de twee combinaties waarmee in de zwangerschap de meeste ervaring 
bestaat. Afgeraden wordt zwanger te worden met het teratogene efavirens, het carcinogene 
abacavir, middelen die bilirubine verdringen zoals indinavir en atazanavir, de nieuwste 
antiretrovirale middelen (gezien de geringe ervaring) en de weinig toegepaste cytostatische 
medicamenten, zoals hydroxyurea. 
Het onderbreken van de medicatie tijdens een eventuele hyperemesis gravidarum verdient 
de voorkeur boven het in die periode insufficient gebruik van de medicatie. Wanneer 
middelen met een lange halfwaardetijd, zoals nevirapine, worden gebruikt, dient zo’n middel 
eerder gestaakt te worden dan de andere middelen (zie eerder) om resistentievorming te 
voorkomen.) 
 
Aanbevelingen 
 
1. Zwangerschap 
a. Antiretrovirale therapie aan alle zwangeren. 
 De werkgroep is van mening dat alle zwangere HIV-seropositieve vrouwen,  
 ongeacht de HIV-1-RNA concentratie, preventief behandeld moeten worden met 
 antiretrovirale therapie.27,28 
 De werkgroep adviseert behandeling met HAART (en niet met monotherapie, of met 
 duotherapie). 
 De werkgroep adviseert HIV-RNA controle op week 16, 28 en 36, en zo nodig vaker. 
 
b. Moment van starten antiretrovirale behandeling tijdens de zwangerschap en 

staken na bevalling 
 Dit is afhankelijk van de indicatie voor HAART. 

 
I. Vrouwen met een indicatie voor antiretrovirale therapie conform de criteria uit deze 
richtlijn dienen bij voorkeur te starten vanaf de 12e week van de zwangerschap. Het 
embryo is vooral tijdens de organogenese gevoelig voor teratogene invloeden, na 12 
weken is de organogenese voltooid. In principe wordt de HAART na de bevalling 
gecontinueerd. 
 
II. Voor vrouwen die antiretrovirale therapie enkel starten vanwege preventie van HIV 
moeder-kind overdracht adviseert de werkgroep te starten bij een zwangerschapsduur 
van 20-28 weken. Deze vrouwen kunnen de HAART staken na de bevalling. 
 
III. Bij een zwangere HIV patiënte die zich voor het eerst presenteert in de laatste 
weken van de zwangerschap dient zo spoedig als mogelijk met HAART gestart te 
worden. 
 
IV. De werkgroep adviseert om HAART te continueren, indien een vrouw zwanger 
wordt terwijl ze al HAART gebruikt (op goede indicatie). 
Te overwegen valt om de medicatie zo nodig te wijzigen naar een gunstiger 
teratogenetisch en toxiciteitprofiel. De risico’s van zowel (gedeeltelijk) tijdelijk staken 
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van antiretrovirale therapie (ziekteprogressie, virale rebound), als van teratogeniciteit, 
dienen besproken te worden. 

 
CD4 cellen/ml Start HAART 

(graviditeitsduur) 
Duur 

< 200 Na 12 wk HAART continueren na de bevalling. 
> 200 Vanaf 20-28 wk HAART tot en met bevalling. Bij > 

350 cellen/ml medicatie na bevalling 
te staken, gevolgd door CD4 
controle. Bij 200-350 cellen/ml 
afweging medicatie na bevalling te 
staken of te continueren 

 
c. Virologisch falen tijdens zwangerschap 

Voor zwangeren die antiretrovirale medicatie gebruiken en virologisch falen (bij 
zwangeren is het criterium hiervoor aangescherpt tot plasma HIV-RNA > 50 
kopieën/ml), geldt hetzelfde beleid als voor niet-zwangeren, namelijk controle op 
therapietrouw en onderzoek naar virusresistentie. Op geleide van de genotypische 
resistentiebepaling dient het regime aangepast te worden. 
In de zwangerschap worden geregeld blips gezien, hetzij door het frequente testen, 
hetzij door de soms optredende lagere plasmaspiegels (zoals bij nelfinavir). Omdat bij 
een reversie van de virale load onduidelijk is of het gaat om een blip danwel een begin 
van therapiefalen, moet men bij een blip direkt spiegelbepalingen verrichten en op 
geleide hiervan de medicatie aanpassen. Daarnaast moet men voor de partus 
rekening houden met de mogelijkheid van therapiefalen en derhalve, wanneer na de 
blip nog geen terugkeer is gezien naar een lagere load, een electieve sectio 
overwegen. 

 
d. Keuze antiretrovirale medicatie tijdens zwangerschap 

De werkgroep is van mening dat voor de keuze van antiretrovirale therapie naast 
middelen uit categorie B ook middelen uit de categorie C in aanmerking kunnen 
komen. De combinatie combivir/nelfinavir wordt in Nederland op dit moment het meest 
gebruikt en verdient de voorkeur.  
Ook met de combinatie combivir/ neviparine bestaat ervaring. Hierbij dient men 
bedacht te zijn op levertoxiciteit. Begin 2004 werd door de fabrikant van nevirapine  
gewaarschuwd voor een soms letale toxische hepatitis bij personen met een CD4 
aantal > 250 c/mm3, welke ook in de zwangerschap is voorgekomen.29 Bij CD4 > 250 
c/mm3 is nevirapine relatief gecontraïndiceerd. Bij een lager CD4 aantal is nevirapine 
 een alternatief. 

 
2. De bevalling 
 
a. Antiretrovirale therapie tijdens de bevalling  

De werkgroep is van mening dat: 
- Voor een zwangere met HAART en een plasma HIV-RNA < 50 k/ml < 1 maand 
 voor de bevalling ZDV* iv tijdens de bevalling waarschijnlijk geen toegevoegde 
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 waarde heeft. 
- Voor een zwangere met een detecteerbare HIV-RNA bij laatste controle voor 
 partus: ZDV* iv tijdens de partus mogelijk wel toegevoegde waarde heeft. 
- Voor een zwangere uit een hoog risicogroep of afkomstig uit een endemisch 
 gebied die in partu binnen komt met onbekende HIV status wordt verwezen naar 
 punt 3. 

 
* Dosering Zidovudine iv tijdens partus  
 
Start bij het begin van de baring, na het breken van de vliezen, of 3 uur voor een 
geplande sectio. 
Oplaaddosis 2 mg/kg/uur in één uur of bij gevorderde ontsluiting in een half uur 
Onderhoudsdosis: 1 mg/kg/uur totdat het kind afgenaveld is  
(de maximale dosis is niet duidelijk maar zeker > 2000 mg per dag). 

 
b. Invasieve foetale monitoring  

De werkgroep is van mening dat het verrichten van invasieve foetale monitoring tijdens 
de bevalling het risico op verticale transmissie verhoogt en raadt daarom het plaatsen 
van een schedelelektrode of het verrichten van een microbloedonderzoek af. 

 
c. Vaginale kunstverlossing 

De werkgroep is van mening dat een huidlaederende vacuümextractie bij voorkeur niet 
dient te worden verricht. 

 
d. Geplande keizersnede 

De werkgroep is van mening dat een geplande keizersnede ter vermindering van de 
kans op verticale transmissie moet worden overwogen: 
1. bij een zwangere die niet behandeld is met antiretrovirale medicatie, ongeacht 
 het plasma HIV-RNA; 
2. wanneer de laatst bekende HIV-RNA onder HAART voor de bevalling >  
 50 k/ml is. 
De werkgroep is van mening dat bij een HIV-load > 500 k/ml een electieve sectio aan 
te bevelen is en dat bij een lagere waarde het beleid bepaald wordt door verhouding 
van de laatste uitslag t.o.v. de eraan voorafgaande: bij een stijgende trend wordt een 
electieve sectio aanbevolen en anders kan de bevalling vaginaal plaats vinden, mits 
geen sprake is van een genitale of intrauteriene infectie en/of een verwachte duur van 
de gebroken vliezen van meer dan 4 uur bij de geboorte. 

 
e. De werkgroep is van mening dat het kind na de geboorte direct moet worden 

afgenaveld om zo de toevloed van mogelijk HIV-besmet bloed te onderbreken.  
 
f. Bij gebroken vliezen a terme, voordat sprake is van weeënaktiviteit, is het aan te 

bevelen in afwijking van het normale beleid binnen een paar uur de weeënactiviteit te 
stimuleren om een vlotte partus na te streven. 
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3. Een zwangere in partu, afkomstig uit een hoog risico groep of endemisch 

gebied, met een onbekende HIV status 
De werkgroep adviseert bij een ongecontroleerde zwangere afkomstig uit een hoog 
risico groep of endemisch gebied (bv sub-Sahara Afrika) en met een onbekende HIV-
status de volgende strategie: 

 
g. Cito HIV test (kan binnen enkele uren bekend zijn); 
h. Zidovudine iv (dosis zie onder 2) plus 

Eenmalig nevirapine 200 mg en gedurende 7 dagen 2 dd 1 zidovudine/lamivudine 
oraal; 

i. Sectio sterk overwegen, als HIV test onbekend of positief is; 
j. Vermijden van invasieve foetale monitoring (zie onder 2); 
k. Vermijden van vacuümextractie (zie onder 2); 
l. Borstvoeding pas aan te bieden wanneer de HIV test negatief blijkt. 

 
Indien de Cito test niet beschikbaar is, dient het beleid onder c. gevolgd te worden. 

 
Bovenstaande strategie is gebaseerd op de hoge transmissiekans bij onbehandelde 
vrouwen.  
Er bestaan geen gerandomiseerde klinische studies voor deze strategie.  

 
4. De pasgeborene 
 

De werkgroep is van mening dat  
 
Algemeen: 
8. Antiretrovirale PEP (post-expositie-profylaxe) voor de pasgeborene zinvol is, 

ongeacht het effect van de antiretrovirale behandeling van de moeder tijdens de 
zwangerschap; 

9. Alle pasgeborenen van HIV-seropositieve moeders behandeld dienen te worden 
met antiretrovirale PEP; 

10. Antiretrovirale PEP zo snel mogelijk gestart dient te worden 
bij voorkeur binnen 8 uur na de geboorte; 

11. Start tot uiterlijk 48 uur na de geboorte zinvol kan zijn. Hoe sneller na de 
geboorte wordt gestart, des te beter is het te verwachten effect; 

12. De werkgroep adviseert de antiretrovirale PEP tot 4 weken na de geboorte voort 
te zetten; 

13. De werkgroep adviseert om aan de pasgeborene geen borstvoeding of 
moedermelk van een HIV-geïnfecteerde vrouw aan te bieden; 

14. De medicatie-inname van de pasgeborene gewaarborgd moet zijn.  
 
Keuze en doseringen van post-expositie-profylaxe bij de pasgeborene 
In ongecompliceerde gevallen (geen resistentieproblematiek) is het in Nederland 
gebruikelijk te kiezen voor behandeling van de pasgeborene met een combinatie van 
zidovudine (ZDV) en lamivudine (3TC).  
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Verwacht wordt dat in de komende jaren meer HIV-seropositieve zwangeren gezien 
zullen worden, waarbij resistentie voor antiretrovirale geneesmiddelen aanwezig is.  
In deze gevallen is het van belang de medicatiekeuze voor het kind te baseren op 
voorafgaande genotypering bij de moeder. 

 
Moeder Pasgeborene 
Klinisch scenario 1 
Moeder tijdens zwangerschap behandeld met 
antiretrovirale medicatie waaronder  
zidovudine en lamivudine  met goed effect 
(HIV-1-RNA < 50 k/ml) 
 
of  
 
Moeder niet behandeld tijdens zwangerschap 
maar HIV-RNA < 50 k/ml 

 
Combinatie zidovudine en lamivudine 

Klinisch scenario 2 
Zwangere vrouw , al of niet behandeld, HIV-
RNA > 50 k/ml 
Zwangere vrouw, niet behandeld, onbekende 
HIV-RNA 
Zwangere vrouw,  HIV-resistentie 

 
Keuze voor pasgeborene afhankelijk van 
gegevens moeder (voorafgaande medicatie, 
HIV-1-RNA, voorafgaande HIV-genotypering) 
en beschikbare pediatrische formulering van 
medicatie. 
Overleg met HIV-kinderarts uit een van de 
HIV- kindercentra 

 
Dosering medicatie 
Geef medicatie voorafgaande aan voeding 
 
A terme pasgeborene: 
Zidovudine    4 dd 2 mg/kg/dag oraal  (8 mg/kg/dag) 
Lamivudine  2 dd 2 mg/kg/dag oraal  (4 mg/kg/dag) 
 
Premature pasgeborene: 
> 30 weken:  
Zidovudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 2 weken, daarna 3 dd 2 mg/kg gedurende 2 
weken 
Lamivudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 4 weken 
 
< 30 weken: 
Zidovudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 4 weken 
Lamivudine 2 dd 2 mg/kg oraal gedurende 4 weken 
 
 
Afspraken in geval van braken: 
(in geval van substantieel braken, d.w.z. niet een enkel mondje spugen) 
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braken < 15 minuten na inname medicatie: geef volledige nieuwe dosis als 
pasgeborene rustig is 

braken 15-30 minuten na inname: geef halve dosis 
braken > 30 minuten na inname: geef geen nieuwe dosis, meeste 

medicatie is opgenomen 
 
Indien orale toediening niet mogelijk is: 
 
a terme pasgeborene: 
zidovudine 4 dd 1,5 mg/kg iv 
 
premature pasgeborene 
> 30 weken: 
zidovudine 2 dd 1,5 mg/kg iv gedurende 2 weken, daarna 3 dd 1,5 mg/kg gedurende 2 
weken 
 
< 30 weken: 
zidovudine 2 dd 1,5 mg/kg iv gedurende 4 weken 
 
N.B. Lamuvidine en andere antiretrovirale middelen zijn niet beschikbaar voor iv toediening. 
 
Meest voorkomende bijwerkingen: 
Zidovudine  beenmergtoxiciteit (leukopenie, granulopenie, macrocytaire anaemie)
 misselijkheid, leverfunctiestoornissen 
Lamivudine  pancreatitis, perifere neuropathie 
 
Follow-up laboratoriumonderzoek 
- Bij voorkeur op geboortedag:  HIV-1-PCR-RNA via venapunctie (geen navel- 
 (evt. < 48 uur na geboorte)  strengbloed) 
 via venapunctie (geen navelstrengbloed) 
- 1e week na geboorte   2 x volledig bloedbeeld, ASAT, ALAT, amylase 
- 2e-4e week  minstens 1 x volledig bloedbeeld, ASAT, ALAT, 
   amylase 
- 5e of 6e week (na staken profylaxe) volledig bloedbeeld, ASAT, ALAT, amylase,  
       HIV-1-PCR-RNA 
- maand 4     HIV-1-PCR-RNA 
- maand 18 bij niet geïnfecteerd kind HIV antistoffen om te bevestigen dat deze niet 

      meer aanwezig zijn 
 
Noot: 
Op indicatie bij andere medicatie dan zidovudine en lamivudine eventueel spiegelbepaling. 
Op indicatie diagnostiek voor andere virale infecties of SOA’s (bijv. CMV, Chlamydia). 
 
Bij co-infectie met Hepatitis C is electieve sectio te overwegen. 
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Indien positieve HIV-RNA bij geboorte: 
Overleg met HIV-kindercentrum over beleid t.a.v. antiretrovirale medicatie. 
Start PCP-profylaxe (bactrimel). 
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HOOFDSTUK 8. HIV-2 BIJ VOLWASSENEN: BEHANDELING EN 
MONITORING 

 
Inleiding 
HIV-2 infectie is endemisch in delen van West Afrika, en wordt verder aangetroffen in 
Europese landen met nauwe historische of economische betrekkingen met West Afrika en/of 
in seksuele partners van West Afrikaanse immigranten.1 Vergeleken met patiënten met een 
HIV-1 infectie wordt het natuurlijk beloop van een HIV-2 infectie gekenmerkt door een hoog 
percentage patiënten met een niet progressief beloop en een niet detecteerbaar plasma 
HIV-2 RNA.2-4 Ook in het klinisch AIDS stadium zijn de vooruitzichten zonder behandeling 
voor HIV-2 geïnfecteerde patiënten beter dan voor HIV-1 patiënten. Antiretrovirale therapie 
in HIV-2 geïnfecteerde patiënten zal, evenals in HIV-1 geïnfecteerde patiënten, de mortaliteit 
en de morbiditeit waarschijnlijk doen afnemen. Het aantal HIV-2 geïnfecteerden dat 
wereldwijd behandeld wordt is echter nog zeer beperkt. Van alle geregistreerde 
antiretrovirale middelen is er nog weinig informatie over de klinische werkzaamheid tegen 
HIV-2. Hoewel er veel overeenkomsten tussen de genen van reverse transcriptase en 
protease van HIV-1 en HIV-2 bestaan, zijn HIV-2 isolaten intrinsiek ongevoelig voor 
NNRTI’s. Dit wordt veroorzaakt door een structureel verschil in HIV-1 en HIV-2 RT enzymen 
en de afwezigheid van een actieve pocket voor geneesmiddelenbinding aan NNRTI’s. 
Verder komen in het HIV-2 protease gen vele natuurlijke polymorfismen voor, die in HIV-1 
geassocieerd zijn met verminderde gevoeligheid voor proteaseremmers. Deze bevindingen 
vormen mogelijk een verklaring voor een sneller en ander patroon van resistentievorming 
tegen de nucleoside analogen en de PI’s.5,6 De genoemde argumenten beperken de 
keuzemogelijkheden van behandeling van HIV-2 geïnfecteerde patiënten.  
 
Uitgangsvragen 
1. Wat is het optimale moment in het beloop van een HIV-2 infectie waarop met 

behandeling moet worden gestart? 
2. Welke antiretrovirale combinatie is geschikt voor HIV-2 behandeling? 
 
Literatuurverzameling 
De volgende bronnen werden gebruikt voor literatuurverzameling: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov, e-journals_0.html. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
De meeste HIV-2 geïnfecteerde patiënten bevinden zich in een aantal landen in West Afrika. 
Een beperkt aantal is woonachtig in Europa of de VS. Gerandomiseerde, prospectieve 
studies ontbreken. Er bestaat geen vergelijkend onderzoek. Wereldwijd heeft slechts een 
aantal laboratoria de beschikking over een kwantitatieve plasma HIV-2 RNA en de 
mogelijkheid om een resistentie bepaling te doen. Een antwoord op bovenstaande vragen 
kan daarom ook alleen maar met indirect bewijs gegeven worden.  
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Geneesmiddelen geschikt voor HIV-2 behandeling: 2 NRTI’s + 1 PI 
Geneesmiddel Werkzaam tegen HIV-2 

Abacavir  
didanosine   
Emtricitabine  
Lamivudine   
Stavudine   
Tenofovir   
Zidovudine   

Ja 
Voorzichtig, elkaar tegenstrijdige berichten 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja, ook actief tegen Q151M virus 
Ja, hoog percentage Q151M bij falen 

Efavirenz   
Nevirapine   

neen, natuurlijke resistentie 
neen, natuurlijke resistentie 

Amprenavir   
Atazanavir   
Indinavir   
Lopinavir   
Nelfinavir   
Ritonavir   
Saquinavir   

 

Neen 
Nog onduidelijk 
Ja 
Ja 
Neen, klinisch bevestigd, geen D30N 
Neen, lage effectiviteit 
ja 

 
Conclusies 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat de AIDS incidentie in HIV-2 infectie significant lager 
is dan in HIV-1 infectie. 
 
C Ancell,7 Poulsen,8 Marlink9 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat het gemiddeld verlies van CD4T cellen per jaar 
significant lager is in HIV-2 dan in HIV-1 infectie. 
 
C Jaffar2 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat het langere asymptomatische beloop van een HIV-2 
infectie gerelateerd is aan een lager plasma HIV-2 RNA t.o.v. die in HIV-1 
geinfecteerde patiënten. 
 
C Schutten,10 Blaak,11 Berry4 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat de survival van patiënten met AIDS, zonder HAART, 
beter is voor HIV-2 dan voor HIV-1 geïnfecteerde patiënten. 
 
C Lucas,11 Matheron3 

 

Niveau 3 
Er zijn aanwijzingen dat HIV-2 niet gevoelig is voor NNRTI’s. 
Er zijn aanwijzingen dat HIV-2 gevoelig is voor NRTI’s. 
Er zijn aanwijzingen dat HIV-2 minder gevoelig is voor sommige PI’s. 
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C Schutten,12 Rodes,13 Smith,14 Adje-Toure,15 van der Ende,5 
 Witvrouw,16 Colson,17 Mullins18 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat, vergeleken met een HIV-1 infectie, de selectie van 
de Q151M mutatie in HIV-2 geïnfecteerde patiënten die behandeld worden 
met NRTI’s vaak voorkomt. De selectie van thymidine analogen mutaties 
vindt weinig plaats. Dit suggereert een verschillende route van 
resistentievorming. 
 
C Rodes,13 Adje-Toure,15 Van der Ende,5 Descamps6 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat, ondanks 50% overeenkomst van de aminozuren 
van HIV-1 en HIV-2 proteases, HIV-2 op specifieke plekken van het enzym 
natuurlijke polymorfismen heeft, die in HIV-1 leiden tot resistentie voor een 
aantal PI’s. Dit verklaart de verminderde gevoeligheid van HIV-2 voor PI’s en 
de snellere resistentievorming. 
 
C Van der Ende,5 Colson17 

 
Aanbevelingen 
Wanneer behandelen van HIV-2 infectie 
kliniek CD4 cellen 

/mm3 
HIV-2 RNA k/ml Behandelingsindicatie bewijskracht

CDC B/C Elke uitslag Elke uitslag ja D 
CDC A > 350 

200-350 
< 200 

Elke uitslag 
Elke uitslag 
Elke uitslag 

neen 
overwegen 
ja 

D 
D 
D 

 
Therapiekeuze 
De werkgroep adviseert om patiënten met een HIV-2 infectie, indien er een 
behandelindicatie is, te behandelen met een combinatie van zidovudine/lamivudine en 
lopinavir/r. 
Voor de behandeling van een HIV-1/HIV-2 dubbelinfectie beveelt de werkgroep overleg met 
een expert aan. 
 
Monitoring 
Bij patiënten met antiretrovirale therapie 
Indien een patiënt met HIV-2-infectie wordt behandeld, gelden dezelfde richtlijnen voor de 
bepaling van CD4 cellen en plasma HIV-2-RNA als bij de behandeling van HIV-1. 
 
Bij patiënten zonder antiretrovirale therapie 
Bij het vervolgen van het aantal CD4 cellen en de plasma HIV-2-RNA-load bij patiënten die 
niet worden behandeld, gelden de volgende richtlijnen. Er wordt hierbij van uitgegaan dat 
patiënten met < 200 CD4 cellen/mm3

 worden behandeld ongeacht hun HIV-2-RNA-load. 
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HOOFDSTUK 9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
 
Achtergrond 
De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn niet gebaseerd op klinische studies omdat deze niet 
beschikbaar zijn. De adviezen zijn echter gebaseerd op kennis van de farmacokinetische 
parameters van de betreffende middelen. Indien van toepassing kan controle door middel 
van spiegelbepaling plaatsvinden. 
 
9.1 Adviezen m.b.t. inname van anti-HIV middelen na braken 
• Als geneesmiddel nuchter is ingenomen (bijv. didanosine, indinavir, delavirdine): 

• Binnen 1 uur na inname: opnieuw medicatie innemen 
• Langer dan 1 uur na inname: niets innemen 
• Bij aanwezigheid van restanten medicatie in braaksel: altijd medicatie opnieuw 

innemen 
• Als geneesmiddel met voedsel is ingenomen: 

• Binnen 3 uur na inname: opnieuw medicatie innemen 
• Langer dan 3 uur na inname: niets innemen 
• Bij aanwezigheid van restanten medicatie in braaksel: altijd medicatie opnieuw 

innemen 
 
Toelichting 
Geneesmiddelen die nuchter worden ingenomen bereiken in het algemeen binnen 1 uur de 
maximale concentratie in het bloed; bij inname met voedsel is de snelheid waarmee een 
geneesmiddel wordt opgenomen sterk vertraagd omdat door voedsel de maaglediging wordt 
vertraagd. Piekconcentraties worden dan in het algemeen niet eerder dan 3 uur na inname 
gezien. Door herhaalde inname van medicatie neemt de kans op bijwerkingen toe, maar dit 
weegt op tegen de kans op resistentievorming als gevolg van onvoldoende opname van het 
geneesmiddel. Als bij herhaalde toediening braken blijft optreden dient de oorzaak van het 
braken opgespoord te worden en kunnen evt. tijdelijk anti-emetica worden gebruikt 
(metoclopramide, in ernstige gevallen ondansetron). 
Als na braken opnieuw medicatie moet worden ingenomen is het aan te raden daar even 
rustig voor te gaan zitten, wat water te drinken, en dan pas nieuwe medicatie in te nemen. 
 
9.2 Adviezen m.b.t. inname van anti-HIV middelen bij vergeten van slikmoment 
In principe dient het middel dat men vergeten is in te nemen, direct alsnog ingenomen te 
worden. Vervolgens kan men dan het gewone schema vervolgen, ongeacht op welk moment 
men achter het vergeten komt. Hierdoor zal er dus tussen de eerstvolgende 2 inname 
tijdstippen minder tijd zitten dan normaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat er tijdelijk hogere 
piekconcentraties aanwezig zijn, met bijwerkingen als het resultaat. Dit weegt echter op 
tegen het risico van subtherapeutische spiegels als gevolg van onregelmatige inname. 
 
Er kunnen de volgende bijzondere situaties onderscheiden worden: 
- Iemand komt er pas kort vóór of bij het volgende innamemoment achter dat bij het 

laatste innamemoment de medicatie vergeten is. Voor middelen met een lange 
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halfwaardetijd (nevirapine, efavirenz, tenofovir, lamivudine, emtricitabine) is het dan 
zinvol om een dubbele dosis in te nemen. Voor deze middelen geldt namelijk dat de 
steady-state concentratie wordt bepaald door de gemiddelde dosis die de afgelopen 
dagen is ingenomen. Door het innemen van een dubbele dosis is die gemiddelde  dosis 
over de afgelopen dagen weer hetzelfde als bij regelmatige inname. Voor middelen 
met een korte halfwaardetijd (alle overige middelen) is dat niet zinvol en kan de 
gewone dosering vervolgd worden. 

- Bij indinavir is het risico op het optreden van nierstenen door het kort (binnen 4 uur) 
achter elkaar innemen van 2 doseringen te groot; aan de andere kant is het, in 
tegenstelling tot het oorspronkelijke advies van MSD, niet verstandig om te wachten 
tot het volgende innamemoment en dan de normale dosering hervatten. Beter is om 
als men zich bedenkt de laatste medicatie vergeten te zijn meteen de indinavir in te 
nemen en het innameschema op te schuiven; door het berekenen van iets kortere 
intervallen tussen de doseringen is men na een aantal doseringen weer op het oude 
schema terug.  

 Voorbeeld: iemand heeft als innameschema 7.00 – 15.00 – 23.00. Om 12.00 uur komt 
deze persoon er achter dat de ochtendmedicatie is vergeten. Op dat moment wordt 
alsnog de normale dosis ingenomen, de volgende doseringen worden gepland om 
18.00 en 24.00 uur. De volgende dag kan het normale schema hervat worden. 
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9.3 Adviezen m.b.t. gebruik anti-HIV middelen door de sonde 
Middel Drank (sterkte) Poeder voor suspensie Tablet vermalen Capsule openmaken Opmerkingen 

Zidovudine Ja (10mg/ml) Nee Ja Ja Voorkeur voor drank 

Didanosine Nee Ja n.v.t. Ja* Nuchter innemen 

Zalcitabine Nee Ja Ja n.v.t.  

Stavudine Nee Ja n.v.t. Ja  

Lamivudine Ja (10mg/ml) Nee Ja n.v.t. Voorkeur voor drank 

Abacavir Ja (20mg/ml) Nee Ja n.v.t.  

Emtricitabine Ja (20mg/ml) Nee n.v.t. Ja  

Tenofovir Nee Nee Ja n.v.t.  

Ritonavir Ja (80mg/ml) Nee n.v.t. Nee  

Saquinavir Nee Nee n.v.t. Nee  

Indinavir Ja (10mg/ml) ** Nee n.v.t. Ja Alleen maagsonde***;nuchter innemen 

Nelfinavir Nee Ja Ja n.v.t. Vermalen tablet wordt beter verdragen dan poeder 

Lopinavir/ ritonavir Ja (80+20mg/ml) Nee n.v.t. Nee  

Amprenavir Ja (15mg/ml) Nee n.v.t. Nee  

Fosamprenavir Nee Nee Ja n.v.t.  

Atazanavir Nee Nee n.v.t. Ja Alleen maagsonde*** 

Nevirapine Nee Ja Ja n.v.t.  

Delavirdine Nee Nee n.v.t. Ja Alleen maagsonde*** 

Efavirenz Ja (30mg/ml) Nee n.v.t. Ja Drank hoger doseren dan tabletten/capsules 

* granules niet fijnmalen 
** voorschrift te verkrijgen bij D.M. Burger, Apotheek/Klinische Farmacie, UMC St Radboud, Nijmegen 
*** deze middelen hebben maagzuur nodig voor een goede oplosbaarheid; als de capsules worden open gemaakt en de suspensie wordt door de sonde gespoeld, moet de 
sonde wel in de maag uitkomen.  
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9.4 Doseringen bij gestoorde lever- en nierfunctie1 
Gestoorde nierfunctie (Kreatinineklaring) Geneesmiddel Normale dosering Gestoorde 

leverfunctie4 
50-90 ml/min 10-50 ml/min < 10 ml/min 

Wordt het 
geneesmiddel 
verwijderd door 
dialyse?5 

Zidovudine 2 dd 300mg  1 dd 300mg Normaal Normaal 1 dd 300mg Ja 
Didanosine2 1 dd 400mg Normaal Normaal 1 dd 200mg  1 dd 100mg  Ja 
Zalcitabine 3 dd 0.75mg  Normaal Normaal 2 dd 0,75mg  1 dd 0,75mg Ja 
Stavudine 2 dd 40mg  Normaal Normaal 2 dd 20mg  1 dd 20mg Ja 
Lamivudine 2 dd 150mg of 1 dd 300mg Normaal Normaal 1 dd 100-150mg 1 dd 25mg Ja 
Abacavir 2 dd 300mg  Normaal Normaal Normaal Normaal Ja 
Emtricitabine 1 dd 200mg Normaal Normaal 1 x 200mg /2-3 

dagen 
1x 200mg/4 dagen Ja 

Tenofovir 1 dd 245mg Normaal Normaal 1 x 245mg/2-4 
dagen 

1x 245mg/week Ja 

Saquinavir/ritonavir 2 dd 1000/100mg   Normaal Normaal Normaal Normaal Nee 
Ritonavir 2 dd 600mg Normaal Normaal Normaal Normaal Nee 
Indinavir/ritonavir3 2 dd 800/100mg  2 dd 600/100mg  Normaal Op basis van TDM Contra-indicatie Ja 
Nelfinavir 2 dd 1250mg Normaal Normaal Normaal Normaal Nee 
Fosamprenavir/ritonavir 2 dd 700/100mg  1 dd 700/100mg Normaal Normaal Normaal Nee 
Lopinavir/ritonavir 2 dd 400/100mg Normaal Normaal Normaal Normaal Nee 
Atazanavir/ritonavir 1 dd 300/100mg  1 dd 200/100mg  Normaal Normaal Normaal Nee 
Nevirapine 2 dd 200mg of 1 dd 400 mg Normaal Normaal Normaal Normaal Ja 
Delavirdine 3 dd 400mg Normaal Normaal Normaal Normaal Nee 
Efavirenz 1 dd 600mg Normaal Normaal Normaal Normaal Nee 
Enfuvirtide 2 dd 90mg Normaal Normaal Normaal Contra-indicatie Onbekend 
 

1 Uitgaande van normaal lichaamsgewicht en afwezigheid van interacties. Gebruik spiegelbepaling (ook van de N(t)RTI’s) om te voorkomen dat sterk afwijkende spiegels 
 optreden.2 Didanosine kauwtabletten bevatten kationen (Na, Mg) welke kunnen cumuleren in patienten met gestoorde nierfunctie. 
2 Renale excretie van indinavir is toegenomen tot 50% indien het met ritonavir wordt gecombineerd; dosering dient evt. verder verlaagd te worden op basis van 
 spiegelmetingen. 
3  Er is niet veel ervaring met het doseren van antiretrovirale middelen bij gestoorde leverfunctie; wees voorzichtig. 
4  Indien Ja: doseer altijd NA dialyseren. 

 
.  
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HOOFDSTUK 10. BEHANDELING VAN HEPATITIS B/C-VIRUS 
COÏNFECTIE BIJ HIV-1 POSITIEVE PATIËNTEN 

 
10.1 Hepatitis B 
 
Inleiding 
In de HIV-geïnfecteerde populatie is ongeveer 8% chronisch drager van het hepatitis B virus 
(HBV). De slechte prognose van HIV-infecties in het pre-HAART tijdperk leidde ertoe dat 
behandeling van HBV-coïnfectie van ondergeschikt belang werd geacht. Met de komst van 
HAART en daarmee een aanzienlijk langere overleving van HIV-patiënten, is dit veranderd. 
Morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van HBV-coïnfectie dwingen nu tot een actiever beleid.1 
Met de behandeling van HBV kan men bereiken dat de HBV-replicatie onderdrukt wordt. Dit kan 
bij dragers van hepatitis HBs-antigeen (HBsAg) ertoe leiden dat een actieve vorm van HBV kan 
overgaan naar een inactieve vorm van HBV door seroconversie van hepatitis B e-antigeen 
positief (HBeAg +) naar hepatitis B e-antigeen negatief (HBeAg–). Uiteindelijk kan ook HBsAg-
dragerschap verloren gaan. Welke van deze voorafgaande resultaten als doelstelling genomen 
moet worden bij de HIV-geïnfecteerde patiënt is nog onduidelijk.  
De huidige geregistreerde medicijnen voor de behandeling van HBV zijn interferon-alfa (INF-α), 
lamivudine (3TC) en adefovir (ADV). Tenofovir disoproxil fumeraat (TDF) en emtricitabine (FTC) 
zijn geregistreerd voor de behandeling van HIV-1, maar hebben ook anti-HBV activiteit.2,3 
De behandeling van HBV met INF-α kan aanzienlijke bijwerkingen geven naast de belasting van 
HAART. De effectiviteit van INF-α in HIV/HBV coïnfectie is beduidend lager dan bij HBV-infectie 
alleen. De gegevens hierover dateren voornamelijk uit het pre-HAART tijdperk.2-4 Het voordeel 
van INF-α is dat het geen resistentieproblemen voor HIV-1 geeft.  
Gebruik van 3TC bij patiënten met een HBV-infectie leidt uiteindelijk bij een groot percentage tot 
HBV-resistentie tegen dit middel (YMDD mutatie), hoewel dit minder snel optreedt dan HIV-
resistentie.5 Deze resistentie kan oplopen tot 90% na 4 jaren lamivudine monotherapie bij 
patiënten met HBV/HIV-coïnfectie.6 Hiermee worden toekomstige behandelingsmogelijkheden 
met combinaties van nucleosiden gecompromitteerd. Stoppen van 3TC in patiënten met een 
HBV-coïnfectie, kan leiden tot een ernstige hepatitis-flare up.7 
Adefovir is in de dosering van 10 mg eenmaal daags werkzaam, zowel tegen het wild-type als 
tegen het 3TC-resistente virus (YMDD mutatie).8 In een hogere dosering heeft adefovir ook anti-
HIV activiteit, maar hiervoor is geen registratie vanwege de geringe anti-HIV-1 effectiviteit en 
bijwerkingen bij deze dosering. 
Tenofovir disoproxil fumeraat heeft zowel anti-HIV-1 als anti-HBV activiteit,9 maar is momenteel 
alleen geregistreerd voor de behandeling van HIV-1. FTC is zeer recent in Nederland 
geregistreerd voor dezelfde behandelindicatie.10  
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Literatuurverzameling 
De volgende bronnen werden geïncludeerd in de literatuurverzameling, National Library of 
Medicine (PubMed) http://www.ncbi.nlm.nih.gov, OVID/EMBASE Journals@Ovid Full Text 
http://gateway2.ovid.com/ovidweb.cgi. 
Als uitgangpunt voor de follow-up en behandeling van chronische HBV-infectie bij HIV-
geïnfecteerden worden de richtlijnen voor niet-HIV-geïnfecteerde chronische HBV-infectie van 
de American Association for Study of Liver Disease gebruikt,11 en die van de European 
Association for the Study of the Liver.12  
Voor de behandeling van HBV bij HIV co-ïnfectie zijn geen gerandomiseerde studies 
gepubliceerd. Een internationale consensus voor de behandeling van HIV/HBV-co-infectie zal 
begin 2005 worden geformuleerd. 
In de appendix zijn de aanbevelingen opgenomen voor de follow-up en behandeling van 
chronische hepatitis B-infectie voor niet HIV-geïnfecteerden (AASLD Guidelines 2004).11 
 
Uitgaande van AASLD richtlijnen worden de volgende uitgangsvragen geformuleerd. 
 
Uitgangsvragen 
1. Kunnen we de richtlijnen voor HBV-monoïnfectie zonder meer toepassen bij HBV/HIV-

coïnfectie? 
2. Moeten we een andere behandelingsstrategie voor HBV volgen dan in de richtlijnen voor 

niet- HIV-geïnfecteerde wordt aanbevolen? 
- bij patiënten die geen HIV-1 behandelindicatie hebben 
- bij patiënten die een HIV-1 behandelindicatie hebben 

3. Moeten we patiënten met een HIV én HBV behandelindicatie met mono- of duotherapie 
voor een HBV-infectie behandelen? 

4. Moeten we bij een HBV/HIV-coïnfectie bij een hoger CD4 getal dan 350 cellen/mm3 
starten met de behandelingen voor HIV?  

 
1. Kunnen we de richtlijnen voor HBV-monoïnfectie zonder meer toepassen bij 

HBV/HIV-coïnfectie? 
Het beloop van HBV wordt beïnvloed door HIV-coïnfectie. HBV-DNA replicatie ligt hoger, de 
kans op seroconversie van HBeAg naar HBe-antilichamen is lager, serum alaninetransaminase 
(ALAT) niveau is lager, de prevalentie van levercirrose is hoger en HBV-reactivaties kunnen 
eerder optreden.13-15 Het lijkt er dus op dat HBV/HIV-cogeïnfecteerden eerder voor behandeling 
in aanmerking komen. Een leverbiopsie zal eerder moeten worden overwogen, aangezien ALAT 
niveau lager kan liggen bij een co-geïnfecteerde patiënt. 
De richtlijnen voor HBV-monoïnfectie zijn niet zonder meer toepasbaar bij HIV/HBV-coïnfectie. 
 
2. Moeten we een andere behandelingsstrategie volgen dan in de richtlijnen voor niet 

HIV-geïnfecteerden wordt aanbevolen? 
In het algemeen dient men rekening te houden met het feit dat hepatotoxiciteit van HAART is 
toegenomen bij HIV/HBV-cogeïnfecteerden.16-18 
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- bij patiënten die geen HIV-1 behandelingindicatie hebben 
INF-α lijkt bij HIV-HBV-coïnfectie minder effectief dan bij HBV-monoïnfectie.19,20 Bij een patiënt 
zonder behandelindicatie voor HIV is behandeling met INF-α te overwegen. Goede 
gerandomiseerde studies ontbreken echter. Gegevens over de gepegyleerde vorm van INF-α 
ontbreken bij HIV/HBV-coïnfectie. Bij HBV-monoïnfectie is het behandelingsresultaat met de 
gepegyleerde vorm van INF-α gunstiger dan voor de niet-gepegyleerde vorm.21  
Behandeling met monotherapie 3TC leidt tot de ontwikkeling van HIV M184I of M184V mutatie. 
Het ontstaan van HIV-mutaties bij ADV-gebruik wordt beschreven in in-vitro studies (K70E en 
K65R mutaties) en in ADV HIV-behandelingsstudies.22,23. Er ontbreken data of een lage 
dosering van 10 mg ADV ook effect op resistentievorming van HIV heeft als er geen HAART 
wordt gegeven. 
Behandeling met monotherapie 3TC of ADV is gecontraïndiceerd gegeven de ontwikkeling van 
HIV-mutaties waardoor het aantal HIV-therapieopties voor de toekomst beperkt worden. 
 
- bij patiënten die een HIV-1 behandelindicatie hebben 
INF-α therapie bij HIV/HBV-coïnfectie is niet gecontraïndiceerd naast HAART en geeft geen 
resistentievorming van het HIV-genoom. 
Lamivudine kan bij een coïnfectie met HIV/HBV gebruikt worden.24 De standaarddosering voor 
HIV-behandeling (300 mg daags) zal gebruikt moeten worden ter voorkoming van 
resistentiemutaties van het HIV-virus voor dit middel en zal onderdeel van een HAART-regime 
moeten zijn. Resistentie voor HBV zal op termijn ontstaan.6 Bij het stoppen van lamivudine 
binnen het HAART-regime i.v.m. een therapieswitch voor HIV dient men rekening te houden 
met een eventuele hepatitis B reactivatie. 
Adefovir kan bij een behandelindicatie van HBV naast HAART gegeven worden. Bij een 
dosering van eenmaal daags 10 mg lijken geen HIV resistentiemutaties te ontstaan gedurende 
de eerste 2 jaar van behandeling.25 De HBV resistentiemutatie N236T werd gevonden bij 1,6% 
van de patiënten die langer dan 124 weken werden behandeld met adefovir.25 Deze mutatie zou 
een kruisresistentie kunnen opleveren met tenofovir.  
Bij patiënten met HIV/HBV-coïnfectie met reeds een 3TC-resistent HBV is ADV ofwel tenofovir 
middel van keuze. 
Tenofovir is tegenwoordig vaak een onderdeel van het HAART-regime. Ook bij patiënten met 
HIV-HBV-coïnfectie met reeds een 3TC-resistent-HBV lijkt het werkzaam tegen HBV.9,26,27  
 
3. Moeten we patiënten met HIV én HBV-behandelindicatie met mono- of duotherapie 

voor een HBV-infectie behandelen? 
In een onderzoek opgezet voor de behandeling van HIV met een follow-up van 144 weken werd 
retrospectief gekeken naar de effecten van de behandeling met 3TC versus 3TC+TDF (in 
HAART-regime) van therapie-naïeve HBV-cogeïnfecteerden.28 Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat de combinatie van 3TC+TDF een gunstiger effect had dan 3TC op, HBV-DNA plasma 
viral load, HBeAg seroconversie (sustained reponse) en resistentievorming van HBV (YMDD 
mutatie t.g.v. 3TC). Dit suggereert dat combinatietherapie voor HBV bij HIV-geïnfecteerde 
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patiënten te verkiezen is boven monotherapie. Dit zijn voorlopige resultaten waarin een kleine 
groep patiënten beschreven wordt (6 vs 5 patiënten). 
 
4. Moeten we bij een HBV/HIV-coïnfectie bij een hoger CD4 getal dan cellen/mm3 

starten met de behandelingen voor HIV? 
Vooralsnog is hiervoor bij HBV/HIV-coïnfectie in de literatuur te weinig bewijs voor.  
 
Conclusies 

Niveau 3 
Hepatotoxiciteit van HAART is toegenomen bij HIV/HBV-cogeïnfecteerden. 
 
C Sulkowski,16,17

 Wit18 

 

Niveau 4 

De richtlijnen voor de behandeling van HBV-monoïnfectie zijn niet zonder 
meer toepasbaar bij HBV/HIV-coïnfectie. ALAT-waarden zijn minder 
indicatief. De pathologisch anatomische gegevens (leverbiopt) van de lever 
geven waarschijnlijk een betere indicatie welke patiënten in aanmerking 
komen voor behandeling van HBV dan de ALAT- waarden alleen. 

 

Niveau 3 

INF-α kan gebruikt worden zowel bij patiënten die nog geen HIV-
behandelindicatie hebben als bij patiënten die reeds HAART gebruiken. 
(gegevens over de gepegyleerde vorm van interferon bij HBV/HIV co-
infectie ontbreken). 
 
C Di Martino20 

 

Niveau 4 

Bij patiënten met HBV/HIV-coïnfectie, die geen HIV-1 behandelingsindicatie 
hebben en voldoen aan behandelingscriteria voor HBV, is INF-α het middel 
van eerste keus. 
Behandeling met monotherapie lamivudine of adefovir is gecontraïndiceerd 
vanwege de kans op ontwikkeling van HIV-mutaties.  

  

Niveau 4 

Bij patiënten met HBV/HIV-coïnfectie die een HIV-1 én een HBV- 
behandelindicatie hebben zal een HAART-regime gekozen moeten worden 
dat ook anti-HBV effectiviteit heeft.  
Lamivudine monotherapie voor HBV zal op termijn resistentie van HBV voor 
lamivudine geven.  
Bij het ontstaan van lamivudine HBV-resistentie kan overwogen worden de 
behandeling voort te zetten met adefovir eenmaal daags 10 mg. 
Tenofovir is nog niet geregistreerd voor de behandeling van HBV, maar er 
zijn echter aanwijzingen dat tenofovir in combinatie met lamivudine  
effectiever is monotherapie met lamuvidine bij de behandeling van HBV bij 
HIV/HBV-coïnfectie. 
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Bij switch van HAART moet rekening gehouden te worden met de HBV- 
coïnfectie. Indien lamivudine en/of tenofovir deel uitmaken van het regime 
dienen deze te worden gehandhaafd ondanks de switch in HAART. 

 
Niveau 4 De optimale duur van behandeling voor HBV bij HIV-coïnfectie is onbekend. 
 
Met deze conclusies en de richtlijnen voor HBV-monoïnfectie hebben wij twee flow-charts 
samengesteld. Deze flow-charts zijn gebaseerd op ‘expert opinion’. 
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Flow chart 1: Behandeling van Chronische hepatitis B bij HIV positieve patienten, indien HBeAg positief

Follow-up

ALAT < 2 ULN

Follow-up

geen/milde fibrose

 Interferon

Matige/ernstige fibrose

Leverbiopt

ALAT> 2 ULN

HBV-DNA<100.000

Follow-up

geen/milde fibrose

 Interferon

Matige/ernstige fibrose

Leverbiopt

HBV-DNA>100.000

Geen HIV behandelindicatie

HAART

geen/milde fibrose

HAART
met 3TC en TDF

Matige/ernstige fibrose

Leverbiopt

HBV-DNA<100.000 HBV-DNA>100.000
start HAART incl.

3TC en TDF

HIV behandelindicatie

Follow-up en
continueer 3TC

ALAT < 2 ULN

toevoeging
TDF overwegen

geen/milde fibrose

TDF toevoegen

Matige/ernstige fibrose

Leverbiopt

ALAT > 2 ULN

HBV-DNA<100.000 HBV-DNA>100.000
voeg TDF toe

3TC-voorbehandeld in HAART

HBeAg positief HBeAg negatief, zie flow chart 2

HBeAg status
HBV-DNA

HBsAg positief

 
 
 
Afkortingen:  TDF tenofovir 
  3TC lamivudine 
  ALAT amino alanine transferase 
 
 
Chronische Hepatitis B: HBsAg > 6 maanden positief, HBV-DNA meetbaar 
Patienten met gedecompenseerde levercirrhose dienen niet met interferon behandeld te worden
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Flow chart 2: Behandeling van chronische hepatitis B bij HIV positieve patienten,
indien HBeAg negatief

Follow-up
-bij meetbare HBV-DNA en ALAT>2 ULN:

leverbiopt, HAART incl 3TC/TDF
(Als 3TC in HAART evt. TDF erbij)

HBV-DNA<100.000 c/ml

Ga naar HBeAg positief
in flow-chart 1

HBV-DNA>100.000 c/ml

HBeAg negatief
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Aanbevelingen 
4. De richtlijnen voor de behandeling van HBV-monoïnfectie zijn niet zonder meer 

toepasbaar bij HBV/HIV-coïnfectie, maar vooralsnog kunnen deze toegepast worden met 
de volgende kanttekeningen: 
-  ALAT waarden zijn minder indicatief dan bij monogeïnfecteerden.  

a. hepatotoxiciteit van HAART is toegenomen bij HIV-HBV cogeïnfecteerden; 
       b. ALAT kan lager uitvallen door de verminderde immuniteit van een HIV-patiënt. 

-  Een leverbiopsie is aan te bevelen voor start van therapie: 
 De pathologisch anatomische gegevens van de  lever geven waarschijnlijk een betere  
 indicatie welke patiënten in aanmerking komen voor behandeling van HBV dan de   
 ALAT waarden alleen. Het biopt geeft betere informatie over de mate van 

 onstekingsactiviteit en de aanwezigheid van fibrose danwel cirrose. 
5. Bij start van behandeling van HBV dient men een onderscheid te maken tussen 

patiënten die wel of geen HIV-behandelindicatie hebben: 
-  bij patiënten die nog geen HIV-behandelindicatie hebben: 

a. INF-α is het middel van eerste keus.  
b. Behandeling met monotherapie lamivudine of adefovir is gecontraïndiceerd bij  
    patiënten die nog geen HIV-behandelindicatie hebben vanwege de kans op  

          ontwikkeling van HIV-mutaties.  
-  bij patiënten die ook een HIV-behandelindicatie hebben: 

a. Een HAART-regime met anti-HBV effectiviteit moet gekozen worden.  
b. Er zijn aanwijzingen dat HBV-behandeling met tenofovir in combinatie met  
    lamivudine  effectiever is dan lamivudine monotherapie. Deze combinatie  
    (tenofovir met lamivudine) is aan te bevelen als behandeling. Lamivudine  
    monotherapie voor HBV zal op termijn resistentie van HBV voor    
    lamivudine geven. Bij het ontstaan van lamivudine HBV-resistentie kan  
    de behandeling voortgezet worden met adefovir eenmaal daags 10 mg aan  
    HAART toe te voegen of tenofovir aan HAART toe te voegen. 

6. De optimale duur van behandeling voor HBV bij HIV-coïnfectie is onbekend. 
7. Bij switch van HAART i.v.m. HIV-behandeling dient rekening gehouden te worden met 

de HBV-coïnfectie. Indien lamivudine en/of tenofovir deel uitmaken van het regime 
dienen deze te worden gehandhaafd ondanks de switch in HAART. 
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10.2 Hepatitis C 
Herziene versie november 2006 
 
Hoofdstuk 10.2. Hepatitis C bij patiënten met HIV  
 
Inleiding 
Hepatitis C virus (HCV) en HIV zijn beide overdraagbaar via bloedcontact. HCV sero-
prevalentie onder HIV-geïnfecteerden varieert van minder dan 10% onder homoseksuele 
mannen tot meer dan 80% onder (ex-)injecterend druggebruikers.1,2 HCV wordt relatief 
zelden seksueel overgedragen (<1% in monogame relaties) maar werd recent vaker 
waargenomen onder homoseksuele mannen.3-5 De kans op perinatale transmissie is 
ongeveer 5% wanneer de moeder HCV-RNA positief is tijdens de bevalling maar neemt toe 
wanneer de moeder ook geïnfecteerd is met HIV.6 Sinds de introductie in 1996 van 
effectieve antiretrovirale therapie (HAART) is de overleving van HIV-geïnfecteerden 
aanzienlijk verbeterd. De sterfte en morbiditeit als gevolg van een HCV-co-infectie nam 
relatief sterk toe.7-11 Een minderheid van co-geïnfecteerde patiënten, waar een HCV 
behandeling wel voor geïndiceerd lijkt, wordt behandeld.12 Dit geldt vooral voor groepen 
zoals immigranten, injecterend druggebruikers, gevangenen, mensen met ernstige 
psychiatrische co-morbiditeit en mensen met overmatig alcohol gebruik. Voor de 
totstandkoming van aanbevelingen heeft de werkgroep zich vooral laten leiden door recent 
geformuleerde richtlijnen tijdens de 1e Europese consensusbijeenkomst voor behandeling 
van chronische hepatitis C en B bij  HIV-geïnfecteerde patiënten in maart 2005 in Parijs.12 
 
Uitgangsvragen 
1. Hoe wordt een HCV-infectie gediagnosticeerd en in kaart gebracht? 
2. Wat zijn de argumenten om een chronische HCV-infectie te behandelen? 
3. Wie komen voor behandeling in aanmerking en wanneer? 
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4. Wat is de behandeling? 
5. Wat zijn de eindpunten en stopregels van een behandeling? 
6. Welke interacties zijn er tussen de behandeling voor HIV en HCV? 
7. Wat is het risico op decompensatie van de lever tijdens behandeling? 
8. Wat te doen bij een patiënt met eind stadium leverziekte? 
9. Wat te doen bij een patiënt met een acute HCV-infectie? 
10. Wat is de rol van screening op HCV-gerelateerde complicaties? 
 
Data verzameling 
Voor data verzameling werd “peer reviewed” literatuur gebruikt (verkregen via 
www.pubmed.com.) en congresverslagen (abstracts) 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
 
Ad 1. Diagnose en in kaart brengen van chronische HCV-infectie. 
 
HCV-antistoffen en kwalitatieve HCV-RNA bepaling 
Omdat een chronische HCV-infectie tot ernstige complicaties kan leiden moeten alle HIV-
patiënten onderzocht worden op aanwezigheid van HCV-antistoffen (derde generatie 
ELISA).6,13-15 Indien antistoffen aanwezig zijn, moet de patiënt getest worden op 
aanwezigheid van HCV-RNA. Indien HCV-antistoffen afwezig zijn, is een HCV-infectie 
uitgesloten tenzij er een acute HCV-infectie is (diagnostische window fase) of wanneer 
sprake is van een ernstig verzwakte immuunrespons (< 100.106 CD4 cellen/l).6,17,18 In deze 
uitzonderlijke gevallen zal alsnog getest moeten worden op aanwezigheid van HCV-RNA.  
 
HCV-genotype en HCV-RNA plasma concentratie 
Bepalen van het HCV-genotype (1 of 4 versus 2 of 3) en HCV-RNA plasma concentratie 
hebben zin wanneer de kans op een succesvolle behandeling ingeschat moet worden. Op 
grond van deze gegevens varieerde het succespercentage in recente studies van 20% 
(genotype 1 en HCV-RNA > 8.10E5 IU/ml) tot 60% (genotype 2 of 3).19-22 Het genotype en 
(het beloop van) de HCV-RNA plasma concentratie hebben geen voorspellende waarde 
voor het natuurlijk beloop van een chronische HCV-infectie.23 In deze richtlijn voor HCV/HIV 
co-geïnfecteerden heeft het genotype geen invloed op de duur van een behandeling (zie 
verder).12 Dit in tegenstelling tot een behandeling bij HCV mono-geïnfecteerden.15 
 
Leverbioptie 
De beslissing om een leverbioptie te doen zal per patiënt verschillen en gebeurt vaak in 
overleg met een maag-darm-lever specialist. Een leverbiopt kan waardevolle informatie 
geven over de mate van onstekingsactiviteit, fibrose progressie en aanwezigheid van 
eventuele co-morbiditeit.24,25 Een nadeel is dat er bij een leverbiopt een klein 
mortaliteitsrisico van 0,03% is.24 Omdat de kans op genezing bij HCV mono-geinfecteerden 
met genotype 2 en 3 inmiddels zo hoog is geworden (80% bij HCV mono-geïnfecteerden), 
wegen voor veel behandelaren de nadelen van het biopt niet meer op tegen de voordelen 
zodat zij sowieso een (poging tot) behandeling adviseren.15,26 Ook voor HCV/HIV co-
geïnfecteerde patiënten met een relatief gunstig genotype (2 en 3) staat de rol van het 
leverbiopt bij de besluitvorming over het adviseren van een behandeling ter discussie.12 
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Omgekeerd kan een leverbiopt met minimale of weinig fibrose de beslissing om een 
behandeling (juist nog even) uit te stellen ondersteunen.27. Niet-invasieve methoden voor 
beoordeling van de ernst van fibrosering zoals serum fibrose markers of elastografie 
(fibroscan) van de lever zouden een aantrekkelijk alternatief zijn voor een biopt, maar deze 
zijn nog onvoldoende gevalideerd voor HCV/HIV-geïnfecteerden.12,27.  
 
Conclusies 

Niveau 4 

Alle HIV-geïnfecteerde patiënten zouden gecontroleerd moeten worden op 
aanwezigheid van HCV-antistoffen (3e generatie ELISA) en indien positief 
zouden zij gecontroleerd moeten worden op aanwezigheid van HCV-RNA. 
 
D Alberti,12 CDC,14 NIH,15 Soriano16 

 

Niveau 1 

HCV-genotype heeft een voorspellende waarde voor de kans op genezing 
na een behandeling van HCV (genotype 2 en 3 grootste kans, genotype 1 
en 4 kleinere kans). 
 
A2 Torriani,19 Carrat22 

B Perez-Olmeda,20 Chung21 

 

Niveau 2 

De HCV-RNA plasma concentratie (< of > 8.10E5 IU/ml) bij een infectie met 
genotype 1, heeft een voorspellende waarde voor de kans op genezing na 
behandeling.  
 
A2 Torriani19 

 

Niveau 4 

De rol van het leverbiopt in de besluitvorming om een behandeling voor 
HCV te adviseren staat ter discussie bij patiënten met genotype 2 of 3 of 1 
met HCV-RNA < 8.10E5 IU/ml, omdat zij een relatief grotere kans hebben 
op een succesvolle behandeling (40-60%).  
 
D Thomas,6 Alberti12 

 
Ad 2. Argumenten voor behandeling 
Het belangrijkste argument is voorkomen van progressie naar ernstige leverfibrose/cirrose 
en daardoor voorkomen van levercirrose gerelateerde complicaties.12,15,28-30 Geschat wordt 
dat 20% van de mensen met een chronische HCV-monoinfectie uiteindelijk een levercirrose 
ontwikkelt en ongeveer een kwart hiervan zal komen te overlijden als gevolg van leverfalen 
of een levertransplantatie nodig zal hebben.31-34 Bij patiënten met een HIV-HCV coinfectie is 
er gemiddeld een snellere progressie naar levercirrose en leverfalen dan bij patiënten met 
een HCV-mono-infectie, vooral wanneer het aantal CD4 lymfocyten verlaagd is.1,11,35-39 
Tevens lijkt de progressie van fibrose bij gecoinfecteerde patiënten met een ondetecteerbare 
HIV virale load gelijk aan die van HCV mono-geinfecteerde patienten.40 Vooralsnog lijkt het 
dat het genezen van een chronische HCV-infectie (geen aantoonbaar plasma HCV-RNA na 
staken van een behandeling) de beste manier is om complicaties van een chronische HCV-
infectie te voorkomen.41,42 In een retrospectieve studie bij HCV/HIV co-geïnfecteerden 
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hadden patiënten die genezen waren van een HCV-infectie, minder levergerelateerde 
complicaties dan een controlegroep die niet succesvol behandeld was.43 Echter, goede 
prospectieve vergelijkende studies naar het effect van behandeling bij HCV/HIV 
cogeïnfecteerde patiënten ontbreken.  
 
Conclusies 

Niveau 4 

Het doel van behandeling van een chronische hepatitis C-infectie is het 
genezen van de infectie en als gevolg hiervan voorkomen van lever 
gerelateerde complicaties. 
 
D Alberti,12 NIH,15 Soriano,16 Brau,28 Rockstroh29 

 

Niveau 1 

Patiënten met een HIV-HCV co-infectie hebben gemiddeld een snellere 
progressie naar levercirrose en leverfalen dan patiënten met een HCV-
monoinfectie, vooral bij een verlaagd aantal CD4 lymfocyten en een 
detecteerbare virale load een belangrijke rol spelen. 
 
A1 Graham37 

C Darby,36 Mohsen38 

 

Niveau 3 

Het lijkt aannemelijk dat HCV/HIV cogeïnfecteerde patiënten die genezen 
zijn van een chronische HCV-infectie op den duur minder levergerelateerde 
complicaties krijgen dan patiënten die niet (succesvol) behandeld werden 
maar goede studies hiernaar ontbreken. 
 
C Soriano43 

 
Ad 3. Indicatie behandeling 
Iedere cogeïnfecteerde patiënt moet beschouwd worden als kandidaat voor een 
behandeling van HCV omdat een genezen HCV-infectie potentieel het gunstigst is ter 
voorkoming van complicaties als gevolg van ernstige leverfibrose of toxiciteit door 
behandeling met HAART.1,15,28-30 Omdat niet goed voorspeld kan worden hoe groot de kans 
per individu is op progressie naar ernstige fibrose/levercirrose, blijft het moeilijk de nadelen 
van een behandeling af te wegen tegen de potentiële voordelen hiervan.41 De beste 
informatie over de kans op fibrose progressie kan nog steeds uit het leverbiopt verkregen 
worden, ondanks alle beperkingen hiervan.6,34  
 
Indicatie bij beschikbaar leverbiopt 
Wanneer er geen fibrose aantoonbaar is, of alleen minimale fibrose (METAVIR-score F0-1), 
kan een behandeling uitgesteld worden, ongeacht het genotype.12 Patiënten met meer dan 
minimale fibrose (METAVIR-score F2-4) wordt behandeling geadviseerd.12,28,29 Wanneer een 
behandeling wordt uitgesteld, moet de patiënt onder controle blijven maar de beste strategie 
hiervoor is niet goed onderzocht.1,6,12,30 Sommigen adviseren na 2 tot 3 jaar een leverbioptie 
te herhalen maar deze termijn berust niet op studieresultaten bij co-geïnfecteerden.  
Hoewel een patiënt met genotype 1 en hoge HCV-RNA plasmaconcentraties een relatief 
kleine kans heeft op een succesvolle behandeling (SVR 18%) en mogelijk daarom niet  
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gemotiveerd is voor een behandeling, moet dit wel overwogen worden wanneer er sprake is 
van vergevorderde fibrose/cirrose.19 De kans op progressie en ontstaan van complicaties is 
bij deze patiënten relatief juist groot.34 HCV/HIV co-geïnfecteerde patiënten bij wie de lever 
ooit gedecompenseerd was, moet een behandeling worden afgeraden.12  
 
Indicatie zonder leverbiopt 
Aangeraden wordt om cogeïnfecteerde patiënten met een relatief goede kans op genezing 
(40-60% kans op SVR) sowieso een behandeling te adviseren, zolang er geen belangrijke 
contra-indicaties zijn (zie verder) en de patiënt gemotiveerd is.12 
Cogeïnfecteerde patiënten met genotype 2 en 3 en in 1 studie ook patiënten met genotype 1 
in combinatie met lage plasma HCV-RNA concentraties (< 8.10E5 IU/mL) hebben een 
relatief goede kans op genezing na behandeling.19,21,22,44 Lever enzymwaarden (ALAT) zijn 
geen goede parameter voor de ernst van leverfibrose en het wordt afgeraden om op grond 
van normale ALAT waarden de indicatie voor een behandeling te verwerpen.12,34,45 
 
Indicatie op grond van aantal CD4-cellen 
In de praktijk worden cogeïnfecteerde patiënten met een indicatie voor HAART eerst 
behandeld voor HIV en volgt pas later voor een HCV-infectie.16,29 Ook in 4 recente studies 
kregen de meeste cogeïnfecteerde patiënten al HAART voordat zij een HCV behandeling 
kregen.19,21,22,46 Het aantal CD4 cellen bij aanvang van behandeling voor HCV was meestal 
boven de 200.10E6/l. In de grootste studie (APRICOT, 84% HAART, 60% niet detecteerbaar 
HIV-RNA, 93% CD4> 200.10E6/l en gemiddelde CD4 542.10E6/l) bleek het aantal CD4 
cellen en het gebruik van HAART niet van invloed te zijn op de effectiviteit van de HCV-
behandeling. Dit was een verrassende bevinding omdat in eerdere studies, waarin co-
geinfecteerde patiënten behandeld werden met standaard interferon plus ribavirine, een 
verlaagd aantal CD4 cellen (< 200.10e6/l) wel geassocieerd was met een verlaagde 
effectiviteit van de behandeling.16 Er is bij een behandeling met gepegyleerd interferon plus 
ribavirine nu onvoldoende steun om te concluderen dat een laag aantal CD4+lymfocyten bij 
aanvang van een behandeling de effectiviteit (perse) ongunstig beinvloedt.19 Om praktische 
redenen kan een behandelaar overwegen om patiënten met CD4 cellen > 350.10e6/l eerst 
voor HCV te behandelen, omdat HAART gerelateerde problemen (zoals therapietrouw en 
interactie met ribavirine) dan nog geen rol spelen.16,29 
 
Indicatie bij verslavings problematiek 
Alcoholgebruik (vooral > 50g/dag) in combinatie met chronische HCV-infectie versnelt de 
progressie van leverfibrose en heeft mogelijk een ongunstig effect op de kans op een 
succesvolle behandeling van HCV.6,35,39 Geadviseerd wordt om cogeïnfecteerde patiënten 
alcohol gebruik te ontraden. Wanneer minderen van alcoholgebruik een probleem is, moet 
de patiënt psychosociale en medische hulp aangeboden worden.12  
Ondanks dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een goede behandeling van HCV 
mogelijk is bij mensen met aanhoudend of recent gestopt (injecterend)-drug gebruik, wordt 
slechts een minderheid van deze groep behandeld.47 Zowel de NIH (2002) als de American 
Association for the Study of Liver Disease (2004) stellen expliciet dat een HCV 
geïnfecteerde patiënt een behandeling niet mag worden onthouden op grond van recent 
gestaakt of zelfs aanhoudend druggebruik, vooropgesteld dat de patiënt gemotiveerd is voor 
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een behandeling en ook in staat lijkt de contoles en voorzorgmaatregelen die bij een 
behandeling horen in acht te nemen.15,48  
 
Conclusies 

Niveau 4 

Iedere HCV/HIV cogeïnfecteerde patiënt lijkt kandidaat voor behandeling 
van een chronische HCV-infectie. 
 
D Sulkowski,1 Thomas,6 Alberti,12 Rockstroh29 

 

Niveau 4 

Er zijn aanwijzingen dat uitstel van de behandeling verantwoord is, indien in 
het leverbiopt geen of minimale fibrose aanwezig is (F0-1), ongeacht het 
genotype. Bij aanwezigheid van meer fibrose (F2-4) lijkt behandeling 
geadviseerd. 
 
D Alberti,12 Rockstroh29 

 

Niveau 4 

Indien geen leverbioptie beschikbaar is, kan bij cogeïnfecteerde patiënten 
met genotype 2 en 3 en patiënten met genotype 1 die een lage HCV-RNA 
plasma concentratie hebben (< 800.000 IU/ml) een behandeling 
geadviseerd worden op grond van een redelijke kans op genezing (SVR 40-
60%), mits patiënten gemotiveerd zijn en er geen sterke contraindicaties 
zijn.  
 
D Alberti12 

 

Niveau 2 

Bij een behandeling met gepegyleerd interferon plus ribavirine had een laag 
aantal CD4-cellen (<200.10E6/l) of afwezigheid van een behandeling met 
HAART geen nadelige invloed op de kans op genezing van een chronische 
HCV-infectie. 
 
A2 Torriani19 

 

Niveau 4 

Bij gecoïnfecteerde patiënten waar op korte termijn geen behandeling voor 
de HIV-infectie nodig lijkt (CD4 cellen > 350.10e6/l), lijkt het de voorkeur te 
hebben eerst de chronische HCV-infectie te behandelen omdat HAART 
gerelateerde problemen dan nog geen rol spelen. 
 
D Alberti,12 Soriano,16 Rockstroh29 

 

Niveau 3 

Alcoholgebruik (> 50g/dag) lijkt de fibrose progressie bij HCV/HIV co-
geïnfecteerden te versnellen.  
 
B Benhamou35 

C Poynard39 
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Niveau 4 

Recent gestaakt of aanhoudend (injecterend) drug gebruik zijn geen 
absolute contra-indicaties voor behandeling van HCV omdat studies 
aantonen dat de effectiviteit en veiligheid van een HCV-behandeling 
vergelijkbaar zijn met die van een populatie zonder (recente) 
verslavingsproblematiek, mits de (verslaafde) patiënt gemotiveerd is. 
 
D Dore47 

 
Ad 4. Behandeling 
Tot 2004 waren er voor HCV/HIV cogeïnfecteerde patiënten relatief weinig gegevens 
beschikbaar maar in 2005 werden 4 gerandomiseerde en gecontroleerde studies 
gepubliceerd waarin standaard interferon werd vergeleken met gepegyleerd interferon (zie 
tabel 1 voor effectiviteit en tabel 2 voor toxiciteit).16,19-22,46 Goede vergelijking van de 
eindpunten tussen de 4 studies is moeilijk door verschillen in studie opzet, 
patiëntenpopulaties en behandelingsprotocollen. Desondanks kan geconcludeerd worden 
dat gepegyleerd interferon-α (Peg-IFN, 1/week subcutaan) plus ribavirine effectiever is dan 
standaard IFN (3/week subcutaan) plus ribavirine of dan Peg IFN monotherapie (1/week 
subcutaan).28 Wanneer specifiek gekeken wordt naar de effectiviteit van Peg-IFN plus 
ribavirine ten opzichte van standaard IFN plus ribavirine bij patiënten met een genotype 2 of 
3 infectie, blijkt alleen in 1 studie de behandeling met PEG-IFN significant beter te zijn (19). 
In 2 van de 4 studies werd geen verschil in effectiviteit gevonden tussen Peg IFN en 
standaard interferon voor de behandeling van genotype 2 of 3.22,46 In de ACTG studie werd 
weliswaar een verschil gevonden tussen Peg-IFN en standaard IFN maar dit was niet 
significant.21 De standaarddosering voor Peg IFN-α 2a is 180 μg, 1/week subcutaan en voor 
Peg IFN-α 2b is dit 1,5 μg/kg lichaamsgewicht, 1/week sc.12,28 
 
Hoewel de grootste studie (n=868, APRICOT) een hogere effectiviteit (SVR) rapporteert 
voor Peg-IFN-α 2a plus ribavirine (overall SVR 40%, genotype 1 29%, genotype 2 en 3 
62%) dan de RIBAVIC studie (n=412) met Peg-IFN-α 2b plus ribavirine (overall SVR 27%, 
genotype 1 17%, genotype 2 en 3 44%), verschillen de twee studies wat betreft patiënten 
kenmerken en protocol van behandeling zodanig, dat een vergelijking van de werkzaamheid 
van de twee soorten gepegyleerd interferon-α (2a en 2b) niet mogelijk is.19,22,28 Daarom kan 
niet geconcludeerd worden dat de ene vorm van Peg IFN qua effectiviteit de voorkeur heeft 
boven de andere.  
In 3 van de 4 studies werden de meeste patiënten behandeld met 800 mg ribavirine/dag, 
onafhankelijk van genotype of lichaamsgewicht.19,21,22 In 1 studie werd ribavirine gedoseerd 
op basis van lichaamsgewicht (800-1200 mg/dag).46 Inmiddels is bij HCV mono-
geïnfecteerden met genotype 1 of 4 gebleken dat een behandeling met ribavirine in een 
hogere dosering effectiever is (1000 mg bij een gewicht kleiner dan 75 kg en 1200 mg bij 
een gewicht gelijk of hoger dan 75 kg).49 Voor HCV/HIV cogeïnfecteerde patiënten 
ontbreken gegevens over de optimale ribavirine dosering maar het lijkt het rationeel om 
cogeïnfecteerde patiënten met genotype 1 of 4 ook met 1000-1200 mg ribavirine/dag te 
behandelen. Genotype 2 en 3 zouden wel behandeld kunnen worden met 800 mg 
ribavirine/dag, zoals mono-geïnfecteerden, maar studies hiernaar ontbreken.12  
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In de 4 recente studies bij co-geïnfecteerden werden de meeste patiënten behandeld 
gedurende 48 weken, ongeacht het genotype.19,21,22,46 In 1 van deze studies werd een 
subgroep (genotype 2 of 3, HCV-RNA concentratie < 800.000 IU/ml) gedurende 24 weken 
behandeld maar duidelijke conclusies over de bevindingen ontbreken. Voor zover bekend 
zijn er geen andere studies bij co-geïnfecteerden met genotype 2 en 3 gepubliceerd waarin 
de effectiviteit van een behandeling van 48 weken vergeleken werd met een behandeling 
van 24 weken. In een niet gerandomiseerde studie met PEG-IFN + ribavirine bleek dat 
relatief veel cogeïnfecteerde patiënten met genotype 2 en 3 alsnog HCV-RNA positief 
werden na een behandeling van 24 weken.50,51 Geadviseerd wordt om HCV/HIV co-
geïnfecteerden gedurende 48 weken te behandelen, ongeacht het genotype.6,12,28 
 
Uit retrospectieve analyses van de (peg)interferon trials verricht in hepatitis C mono-
geinfecteerde patienten, blijkt dat de beste SVR wordt bereikt bij die patienten die de 
hoogste doseringen peginterferon en ribavirine kregen.52 Deze zogenoemde 80-80-80 regel 
(80% van de peginterferon en 80% van de ribavirine gedurende 80% van de tijd) lijkt ook 
belangrijk in de behandeling van de HIV- HCV gecoïnfecteerde patienten. 
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Tabel 1. Effectiviteit van Peg-IFN + RBV versus standaard IFN + RBV in 4 gerandomiseerde, gecontroleerde studies  
Studie Apricot19 

(n=868) 
ACTG A507121 
(n=133) 

Ribavic22 
(n=412) 

Universitat de Barcelona  
Study46 (n=95) 

Uitkomst IFN-2a 
RBV(800)  

Peg-IFN+ 
RBV(800)

IFN-2a 
RBV(800)

Peg-IFN 
RBV(800)

IFN-2b 
RBV(800)

Peg-IFN 
RBV(800) 

IFN-2b/RBV
(1000-1200)

Peg-IFN/RBV 
(1000-1200) 

SVR (overall) 12% 40% 12% 27% 20% 27% 21% 44% 
SVR genot 1-4 7% 29% 6% 14% 6% 17% 7% 38% 
SVR genot 2-3 20% 62% 33% 73% 43% 44% 53% 47% 

 
Tabel 2. Toxiciteit van Peg-IFN + RBV in 4 gerandomiseerde, gecontroleerde studies 
Uitkomst Apricot19 

Peg-IFN-2a + 
RBV (n=288) 

ACTG A507121 
Peg-IFN-2a 
+ RBV (n=66) 

Ribavic22 
Peg-IFN-2b + 
RBV (n=205) 

Universitat de Barcelona 
Study46 
Peg-IFN-2b + RBV (n=52) 

ernstige bijwerkingen  17% 17% 32% NB 
staken behandeling a.g.v. 
bijwerkingen 

12% 12% 17% 17% 

dosis verlaging Peg-IFN 44% NB 32% 19% 
dosis verlaging ribavirine 43% NB 23% 12% 
abs. daling CD4 (x10E6/l) -157 -130 NB -229 
lever decompensatie 1.7% 0,0% 2,1% 0,0% 
Mitochondriale toxiciteit∗ 2,8% NB 4,6% 1,9% 
depressies (ongeacht ernst) 26% 14% 24% 37% 

∗pancreatitis, lactaatacidose, hyperlactatemie, verhoogd serumlipase 
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Conclusies 

Niveau 1 

Een combinatie van gepegyleerd interferon-α (2a of 2b) plus ribavirine is 
eerste keus voor behandeling van een chronische HCV-infectie bij HCV/HIV 
cogeïnfecteerde patiënten. De standaarddosering voor gepegyleerd IFN-α 
2a is 180 μg, 1/week subcutaan en voor Peg IFN-α 2b is dit 1,5 μg/kg 
lichaamsgewicht, 1/week sc. 
 
A2 Torriani,19 Carrat22 

B Chung,21 Laguno46 

‘ 

Niveau 4 

De dosering voor ribavirine is volgens deskundigen 1000-1200 mg/dag voor 
genotype 1 en 4 (1000 mg<75 kg, 1200 mg≥75 kg lichaamsgewicht) en 800 mg/dag 
voor genotype 2 en 3. Deze doseringen zijn vooral gebaseerd op studies bij HCV-
mono-geïnfecteerden. 
 
D Alberti12 

 

Niveau 3 

De duur van een combinatie behandeling voor HCV bij co-geïnfecteerden is 
48 weken, ongeacht het genotype.  
 
C Perez-Olmeda,50 Soriano51 

D Alberti12 

 

Niveau 3 

De 80-80-80 regel is belangrijk in de behandeling en verhoogd de kans op 
SVR. 
 
C McHutchinson52 

 
Ad 5. Eindpunten en stopregels van behandeling 
 
Eindpunt 
Primair eindpunt van een behandeling voor HCV is het ondetecteerbaar worden van HCV-
RNA in perifeer bloed, 24 weken na het beëindigen van de behandeling.15 Dit eindpunt wordt 
aangeduid met ‘sustained virologic response’ (SVR) en betekent dat de infectie is 
genezen.53 Een ‘end of treatment response’ (ETR = ondetecteerbaar HCV-RNA aan het eind 
van een behandeling) is onbetrouwbaar voor de beoordeling van een behandeling omdat bij 
een aantal HCV-RNA weer aantoonbaar wordt na het stoppen van een behandeling 
(relapse). 
 
Stopregels 
Cogeïnfecteerde patiënten die na starten van een behandeling geen snelle daling van 
plasma HCV-RNA hadden, gedefinieerd als tenminste 2log10 daling (factor 100) of 
ondetecteerbaar worden ten opzichte van baseline gedurende de eerste 12 weken, hadden 
een verwaarloosbaar kleine kans op genezing.19,21,22 De negatief voorspellende waarde van 
een onvoldoende snelle daling van HCV-RNA varieerde tussen 98-100% in 3 verschillende 
studies.19,21,22 De positief voorspellende waarde van een snelle daling op week 12 voor een 
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uiteindelijke genezing (SVR) was slechts 56%.19 Vergelijkbare bevindingen werden gedaan 
in 2 studies bij HCV-mono geïnfecteerden met een negatieve voorspellende waarde op 
week 12 van 97% en 100%.54,55 Wanneer het plasma HCV-RNA niet tenminste 2log10 
gedaald is na 12 weken behandeling, wordt geadviseerd de behandeling te staken.12 
Wanneer na 12 weken behandeling het virus wel minimaal 2log10 gedaald is maar nog 
steeds aantoonbaar, wordt geadviseerd het op week 24 weer te bepalen. Indien op week 24 
HCV-RNA nog steeds aantoonbaar is, is de kans op een succesvolle behandeling zeer klein 
geworden en wordt geadviseerd de behandeling te stoppen.12,19,21,22  
 
Conclusies 

Niveau 4 

Doel van een behandeling voor een chronische HCV-infectie is het niet 
meer aantoonbaar zijn van HCV-RNA in perifeer bloed, 24 weken na het 
beëindigen van de behandeling. 
 
D NIH,15 McHutchison53 

 

Niveau 1 

Wanneer de plasma HCV-RNA concentratie minder dan 2 log10 daalt 
gedurende de eerste 12 weken van behandeling of wanneer HCV-RNA nog 
aantoonbaar is na 24 weken behandeling, is de kans op genezing zeer klein 
geworden (negatief voorspellende waarde 98-100%) en wordt aangeraden 
de behandeling te staken na 12 of 24 weken respectievelijk. 
 
A2 Torriano,19 Carrat22 

B Chung21 

D Alberti12 

 
Ad 6. Interacties tussen behandeling voor HIV en HCV 
 
Effectiviteit HAART in combinatie met ribavirine  
Op grond van een antagonerend effect van ribavirine op de werkzaamheid van zidovudine 
(AZT) en stavudine (D4T) in vitro, was er langere tijd onzekerheid over een mogelijk 
antagonerend effect in vivo.56,57 Echter, vooralsnog werd nooit een (klinisch relevant) effect 
van ribavirine op de effectiviteit van de anti-HIV behandeling gevonden.19,21,46,58 
 
Anemie 
Wel is er klinisch relevante interactie tussen interferon-α en zidovudine (AZT). Beide hebben 
een synergistisch onderdrukkend effect op de erythropoiese, waardoor compensatie van de 
ribavirine geïnduceerde hemolyse extra bemoeilijkt wordt.59-61 Een (ernstige) anemie als 
gevolg van gelijktijdig toedienen van interferon plus ribavirine plus zidovudine (AZT) moet 
voorkomen moeten worden door:1) AZT te vervangen (bijvoorbeeld voor abacavir of 
tenofovir) 2) (preventief) gebruik te maken van groeifactoren (bijvoorbeeld epoitine) 3) 
ribavirine dosering te verlagen.62-65 Echter, omdat bij HCV mono-geïnfecteerden met 
genotype 1 een standaarddosering van ribavirine (afhankelijk van lichaamsgewicht;1000-
1200mg/dag) effectiever bleek dan een lagere dosering ribavirine (800 mg/dag), is het 
rationeel om ook bij HCV/HIV co-geïnfecteerden met genotype 1 een standaarddosering 
ribavirine te geven en deze alleen te verlagen wanneer er geen alternatieven zijn voor het 
hanteren van een ernstige anemie.49 Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het toevoegen 
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van epoetine aan de HVC-behandeling bij een medicatie geïnduceerde anemie, leidt tot een 
betere kwaliteit van leven en een vermindering van dosisreductie.66,67 
 
Mitochondriale toxiciteit, lactaatacidose, pancreatitis 
Het tegelijkertijd geven van didanosine of stavudine in combinatie met ribavirine geeft een 
verhoogd risico op het ontstaan van mitochondriale toxiciteit (pancreatitis, lactaatacidose). 
Gevallen met een dodelijke afloop zijn beschreven.44,68-70 In de bijsluitertekst van didanosine 
wordt expliciet gewaarschuwd voor een verhoogd risico op mitochondriale toxiciteit in 
combinatie met ribavirine.68 De fabrikant van stavudine heeft een vergelijkbare 
waarschuwing gedaan naar artsen. Hoewel de associatie tussen mitochondriale toxiciteit en 
een combinatie van didanosine/stavudine plus ribavirine sterk is, kan uit de beschikbare 
gegevens niet geconcludeerd worden dat deze associatie het gevolg is van de toevoeging 
van ribavirine aan een bestaand HAART regime.28 Het is bekend dat didanosine en 
stavudine ook zonder ribavirine ernstige mitochondriale toxiciteit kunnen veroorzaken 
(lactaat acidose, pancreatitis, neuropathie).71  
 
Conclusies 

Niveau 2 

Een behandeling met (gepegyleerd) interferon plus ribavirine heeft geen 
nadelige invloed op de antivirale effectiviteit van HAART. 
 
A2 Torriani19 

B Chung,21 Laguno46 

 

Niveau 2 

Behandeling met (gepegyleerd) interferon plus ribavirine in combinatie met 
zidovudine (AZT) geeft een grotere kans op een ernstige Hb-daling dan een 
behandeling zonder AZT. 
 
A2 Torriani19 

D Brau28 

 

Niveau 2 

Gebruik van didanosine en/of stavudine in combinatie met ribavirine is  
geassocieerd met ernstige mitochondriale toxiciteit.  
 
A2 Carrat22 

B Chung21 

C Laguno,44 Lafeuillade,69 Moreno70 

 
Ad 7. Decompensatie van de lever tijdens anti HCV-behandeling 
Ieder jaar decompenseert 3-4% van HCV mono-geïnfecteerde patiënten met een 
asymptomatische levercirrose.31,72 In studies waarin HCV mono-geïnfecteerden behandeld 
werden met een interferon bevattend regime, decompenseerden patiënten niet wanneer de 
levercirrose nog in een vroeg stadium was (Child-Pugh A).26,49,54,73 
Het was verrassend dat in een recente studie waarin 859 HCV/HIV gecoïnfecteerde 
patiënten behandeld werden, 14 patiënten met een levercirrose Child-Pugh A 
decompenseerden. De incidentie van leverdecompensatie onder cirrotische HCV/HIV 
gecoïnfecteerde patiënten was ongeveer 10% (14/134) en gelijk verdeeld over de 
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verschillende interferon-behandelingen. De meeste patiënten decompenseerden binnen 12 
weken.19 Zes patiënten overleden als gevolg van een gedecompenseerde lever.74 De 
risicofactoren voor decompensatie waren een stijging van bilirubine, alkalische fosfatase, 
thrombocytopenie, anemie (dus de bekende prognostische indicatoren voor gevorderd 
levercirrose) maar ook het gebruik van didanosine (11 patiënten), onafhankelijk van het 
gebruik van ribavirine. Er was in deze studie geen onbehandelde controlegroep aanwezig, 
dus het blijft onbekend wat het natuurlijke beloop van een onbehandelde cogeïnfecteerde 
patiënt met levercirrose zou zijn geweest. Echter, omdat vergelijkbare bevindingen ook in 
een andere recente studie werden gedaan, moet bij HCV/HIV gecoïnfecteerde patiënten 
wellicht sterker rekening gehouden worden met decompensatie van de lever bij een 
asymptomatische levercirrose.22 

 
Conclusies 

Niveau 1 

Tijdens de behandeling van HCV decompenseerden (en overleden) 
cogeïnfecteerde patiënten met asymptomatische levercirrose, waarschijnlijk 
als gevolg van de behandeling. 
 
A2 Torriani,19 Carrat22 

 

Niveau 1 

Risicofactoren voor decompensatie van de lever tijdens de behandeling 
waren een stijging of toename van bilirubine, alkalische fosfatase, 
thrombocytopenie, anemie en het gelijktijdige gebruik van didanosine.  
 
C Mauss74 

 
Ad 8. Eind stadium leverziekte (ESLD) bij HCV/HIV gecoinfecteerden 
Verschillende studies laten zien dat HCV/HIV cogeïnfecteerde patiënten eerder 
decompenseren en na decompensatie ook eerder overlijden als gevolg van ESLD.7,36 Verder 
ontstaat hepatocellulair carcinoom (HCC) op jongere leeftijd en dit gaat gepaard met een 
slechtere overleving vergeleken met HCV mono-geïnfecteerden.28,75,76 De behandeling van 
patiënten met ESLD blijft primair symptomatisch (voorkomen en opvangen van complicaties) 
en zou verder gericht moeten zijn op evaluatie van een eventuele levertransplantatie als 
laatste optie.28,77  
 
Levertransplantatie 
Een HIV-infectie is geen contraindicatie voor het ondergaan van een levertransplantatie, 
maar de ervaringen hiermee zijn nog beperkt.28-30,78 Er zijn nog geen richtlijnen (op grond 
van studiegegevens) voor wie wel of niet in aanmerking komt voor een levertransplantatie 
maar in verschillende centra werd als globale ‘minimumeis’ gesteld: CD4≥ 200.10E6/l, geen 
opportunistische infectie en geen aantoonbaar HIV-RNA vooraf aan de transplantatie of een 
reële mogelijkheid om na transplantatie HIV-RNA goed te onderdrukken met HAART.30 
Omdat er interacties zijn tussen de verschillende immuunsuppressiva (cyclosporine A, 
tacrolimus, mycophenolaat mofetil = MMF) en anti-HIV middelen (proteaseremmers, NNRTI) 
is vaak aanpassing van doseringen en het doseringsinterval van zowel de 
immuunsuppressiva als HAART noodzakelijk.28 
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Onderhoudsbehandeling met (Peg-)IFN-α 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een interferon bevattende 
behandeling bij patiënten met ESLD, meestal in afwachting van een levertransplantatie.28 De 
behandelingen gingen vaak gepaard met veel bijwerkingen, maar soms werden 
bemoedigende resultaten gemeld wanneer het gelukt was om HCV-RNA negatief te blijven 
na een levertransplantatie.79 Bij HCV/HIV co-geïnfecteerden zijn hierover nog geen 
gegevens bekend.28 Er loopt een wereldwijde studie (voor Nederland in Rotterdam en 
Utrecht) naar lage dosis peginterferon alfa-2b bij gecoïnfecteerde patienten met bewezen 
cirrose. De resultaten worden over enkele jaren verwacht. 
 
Conclusies 

Niveau 4 

Behandeling van HCV met interferon bevattende regimes zou 
gecontraïndiceerd moeten zijn bij HCV/HIV-cogeïnfecteerde patiënten met 
gedecompenseerde levercirrose (Child-Pugh stadium B of C). 
 
D Alberti,12 Brau,28 Wright77 

 

Niveau 4 

Een HIV-infectie zou geen contraindicatie moeten zijn voor het ondergaan 
van een levertransplantatie, mits verwacht mag worden dat de HIV-infectie 
op korte termijn niet de levensbeperkende factor zal zijn. 
 
D Brau,28 Rockstroh,29 Soriano,30 Halpern78 

 
Ad 9. Acute HCV-infectie? 
Vroege behandeling van een acute HCV-infectie met standaard interferon gedurende 24 
weken bij mensen zonder HIV-infectie was in vrijwel alle gevallen succesvol.80 Ook bij HIV-
geïnfecteerde mannen met een acute HCV-infectie bleek het mogelijk om in de meeste 
gevallen een chronische HCV-infectie te voorkomen na een behandeling van 24 weken.81 
Tien van de elf behandelde patiënten werden genezen na een behandeling met standaard 
interferon (n=2) of peginterferon (n=4) of peginterferon plus ribavirine (n=5).81 Er zijn geen 
studies gedaan naar de behandeling van een acute HCV-infectie bij HIV-geïnfecteerde 
patiënten waarin standaard of peginterferon, met of zonder ribavirine, werden vergeleken. 
Omdat er mededelingen zijn over HIV-geïnfecteerde patiënten waarin de acute HCV-infectie 
niet succesvol behandeld kon worden met alleen Peg-IFN, behandelen sommigen een acute 
HCV bij gecoïnfecteerden nu bij voorkeur ook met combinatie van gepegyleerd interferon 
plus ribavirine (in dezelfde dosering als voor een chronische HCV) maar slechts gedurende 
24 weken. Er zijn geen studies die een grotere effectiviteit van een combinatiebehandeling 
voor acute HCV-infectie aantonen. Geadviseerd wordt om een behandeling te starten 
ongeveer 2-4 maanden na het ontstaan van de hepatitis om een spontane genezing van een 
acute HCV-infectie nog een kans te geven.48 Of het voorkomen van het ontstaan van een 
chronische HCV-infectie opweegt tegen de nadelen van een behandeling is niet uitgezocht.  
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Conclusies 

Niveau 3 

Behandeling van acute HCV-infectie bij HIV-geïnfecteerden verkleint de 
kans op het ontstaan van een chronische HCV-infectie. 
 
C Vogel81 

 

Niveau 4 

Een acute HCV-infectie wordt gedurende 24 weken behandeld met Peg-IFN 
(eventueel gecombineerd met ribavirine) in dezelfde dosering als voor een 
chronische HCV-infectie bij gecoïnfecteerden. De behandeling zou bij 
voorkeur starten na 2-4 maanden na ontstaan van de hepatitis. 
 
D Alberti,12 Rockstroh,29 Strader48 

 
Ad 10. Wat is de rol van screening op HCV-gerelateerde complicaties? 
Geadviseerd wordt om patiënten met een levercirrose periodiek te controleren op 
aanwezigheid van varices in de slokdarm.31,82 Studies waarin specifiek HCV/HIV co-
geïnfecteerden gescreend werden op het voorkomen van varices ontbreken. Geadviseerd 
wordt iedere 1-2 jaar co-geïnfecteerden met levercirrose op varices te screenen.12 
Al jaren is er een debat gaande over het nut van screenen op hepatocellulair carcinoom 
(HCC) bij patiënten met hepatitis C. Het primaire eindpunt in studies naar de effectiviteit van 
screening is de vermindering in ziektespecifieke mortaliteit. In een tweetal prospectief 
gerandomiseerde studies is dit aangetoond voor chronisch hepatitis B.83,84 Surrogate 
eindpunten zoals vroege detectie van hepatocellulair carcinoom zijn ook wel gebruikt als 
maat om de effectiviteit van screening bij patiënten met hepatitis C aan te tonen. Er zijn 
geen onderzoeken uitgevoerd naar de waarde van screening op HCC bij patiënten met een 
hepatitis C en HIV coïnfectie.  
De incidentie van HCC bij patiënten met chronische hepatitis C mono-infectie met cirrose is 
tussen de 2-8% per jaar.31,85 Het is bekend dat een coïnfectie van hepatitis C met HIV leidt 
tot versnelde progressie naar lever cirrose.86 De AASLD adviseert in haar richtlijn dat 
patiënten met cirrose (HCV of HCV-HIV infectie) moeten worden gescreend op het 
voorkomen van HCC.87 
Bij een afkappunt van 20 μg/L heeft de bepaling van het alfa-foeto proteïne (AFP) een lage 
sensitiviteit en specificiteit voor het aantonen van een hepatocellulair carcinoom.88,89 Bij 
verhoging van de afkapwaarde tot 200 μg/l stijgt vooral de specificteit tot 99-100% maar 
daalt de sensitiviteit tot 22-45%. De sensitiviteit (65-80%) en specificiteit (meer dan 90%) 
voor een echografie van de lever in de screening voor HCC is adequaat.89 Problematisch is 
dat deze techniek afhankelijk is van de echografist. Ook is deze techniek moeilijk 
interpreteerbaar in nodulair cirrotische levers. De combinatie van AFP en echografie 
vergroot de kans op detectie, maar verhoogt ook de kosten, verlaagt de specificiteit en 
verhoogt het aantal fout-positieven. Het gebruikelijke screeningsinterval van 6 maanden is 
gebaseerd op de gemodelleerde natuurlijke verdubbelingssnelheid van de tumor. Er zijn 
geen goed uitgevoerde studies die verschillende intervallen met elkaar vergelijken.90 
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Conclusies 

Niveau 4 

Patiënten met cirrose op basis van hepatitis C mono-infectie of HCV-HIV 
coïnfectie zouden volgens experts gescreend moeten worden op het 
vóórkomen van hepatocellulair carcinoom. 
 
D Bruix87 

 

Niveau 3 

Screening op slokdarm varices lijkt iedere 1-2 jaar nuttig. 
 
C Fattovich31 

D Zaman82 

 

Niveau 4 

De bepaling van het AFP in de screening voor HCC heeft een lage 
sensitiviteit en afhankelijk van het afkappunt een hoge specificiteit. 
Echografie is simpel en betrouwbaar in de screening voor HCC. 
 
D Daniele,88 Sherman89 

 

Niveau 4 
Er is geen vastgesteld interval van screening voor HCC 
 
D Sherman 

 
Aanbevelingen 
De werkgroep is van mening dat: 
1. iedere HIV-geïnfecteerde patiënt gecontroleerd moet worden op aanwezigheid 

van een HCV-coinfectie.  
2. de ernst van een chronische hepatitis C geëvalueerd moet worden en dat de  

urgentie van een behandeling en de kans op genezing ingeschat moet worden.  
3. een leverbioptie niet perse noodzakelijk is voor het starten van een behandeling 

maar dat per individu de therapeutische consequenties van aanvullende 
histologische informatie afgewogen moet worden tegen de nadelen van een 
bioptie.  

4. in principe iedere HIV/HCV cogeïnfecteerde patiënt in aanmerking komt voor een 
behandeling van HCV.  

5. eerste keus behandeling een combinatie is van gepegyleerd interferon-α (2a of 
2b) plus ribavirine gedurende 48 weken, ongeacht het genotype. 

6. een HCV-infectie genezen is wanneer 24 weken na het staken van een 
behandeling het plasma HCV-RNA niet meer aantoonbaar is (gemeten met een 
gevoelige kwalitatieve test). 

7. de standaard dosering voor Peg IFN-α 2a is 180 μg/week, subcutaan toegediend 
en voor Peg IFN-α 2b 1.5 μg/kg lichaamsgewicht/week, subcutaan toegediend. 

8. er op grond van werkzaamheid tegen HCV geen voorkeur is voor gebruik van Peg 
IFN-α 2a of Peg IFN-α 2b.  

9. ribavirine gedoseerd moet worden op basis van lichaamsgwicht (1000-
1200mg/dag) bij patiënten met een HCV genotype 1 of 4 infectie en dat 
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geprobeerd moet worden deze dosering zo hoog mogelijk te houden tijden de 
behandeling (80-80-80%-regel). 

10. patiënten met HCV genotype 2 of 3 met een vaste ribavirine dosering van 800 
mg/dag behandeld kunnen worden. 

11. een behandeling moet gestaakt worden wanneer na 12 weken behandeling het 
plasma HCV-RNA niet met tenminste 2log10 (faktor 100) gedaald is of wanneer 
na een behandeling gedurende 24 weken het plasma HCV-RNA nog aantoonbaar 
is. 

12. een behandeling voor HCV geen nadelige invloed heeft op de antivirale 
werkzaamheid van HAART. 

13. behandeling met didanosine (ddI) gecontaindiceerd is tijdens behandeling van 
HCV bij patiënten met een levercirrose. 

14. behandeling van HCV in combinatie met didanosine (ddI) of stavudine (d4T) moet 
worden afgeraden, ook bij patiënten die milde fibrose hebben.  

15. behandeling van HCV in combinatie met zidovudine (AZT) een verhoogd risico op 
(ernstige) anemie met zich meebrengt en daardoor ook handhaving van de 
optimale ribavirine dosering bemoeilijkt. 

16. gecoïnfecteerde patiënten met een asymptomatische levercirrose mogelijk een 
verhoogd risico hebben op decompensatie van de lever als complicatie van een 
behandeling en dat hier extra rekening mee gehouden moet worden. 

17. bij patiënten met (in de voorgeschiedenis) een gedecompenseerde levercirrose 
een behandeling met Peg IFN plus ribavirine gecontraïndiceerd is (experimentele 
behandelingen in studie verband uitgezonderd) 

18. HCV/HIV-geïnfecteerde patiënten met gevorderde levercirrose (Child-Pugh B en 
C) beoordeeld moeten worden op eventuele geschiktheid voor het ondergaan van 
een lever transplantatie. 

19. behandeling van een acute HCV-infectie overwogen moet worden met als doel het 
voorkomen van een chronische HCV-infectie. 

20. patiënten met een levercirrose, periodiek gescreened moeten worden op varices 
(in overleg met een maag-darm lever specialist). 

21. patiënten met cirrose gescreend moeten worden op het voorkomen van 
hepatocellulair carcinoom. Zesmaandelijke bepaling AFP en een echografie van 
de lever zijn de meest gebruikte tests. 
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HOOFDSTUK 11. BEHANDELING VAN TUBERCULOSE BIJ 
PATIËNTEN MET EEN HIV-INFECTIE 

 
Literatuurverzameling 
De volgende bronnen werden geïncludeerd in de literatuur verzameling, National Library of 
Medicine (PubMed) http://www.ncbi.nlm.nih.gov. OVID/EMBASE Journals@Ovid Full Text 
http://gateway2.ovid.com/ovidweb.cgi. Verder is de meest recente versie van de CDC 
Guidelines geraadpleegd op http://www.cdc.gov/nchstp/tb. 
 
Achtergrond 
Tuberculose moet worden beschouwd als een belangrijke opportunistische (co)infectie bij 
patiënten met een HIV-infectie.1-3 De wereldwijde incidentie wordt geschat op > 11 miljoen 
patiënten. Tuberculose bij HIV-geïnfecteerde patiënten is meestal geen primo-infectie, maar 
vrijwel altijd een reactivatie van een vroeger doorgemaakte besmetting. 
De klinische presentatie kan verschillen van die bij patiënten zonder HIV-infectie en hangt af 
van de ernst van de afweerstoornis. Patiënten met een normaal of licht verlaagd aantal CD4 
cellen hebben in de regel dezelfde klinische presentatie als HIV seronegatieve patiënten: de 
presentatie is meestal pulmonaal met symptomen van koorts, algemene malaise, hoesten, 
eventueel hemoptoë en dyspneu en infiltratieve afwijkingen op de X-thorax. De presentatie 
van tuberculosepatiënten met een laag aantal CD4 cellen is daarentegen vaak 
extrapulmonaal en cavitaire laesies op de X-thorax zijn zelden. Alle manifestaties van 
extrapulmonale tuberculose zijn ook beschreven bij patiënten met HIV-infectie (bot, 
lymfklieren, centraal zenuwstelsel, nieren, etc.). 
Een positieve ZN-kleuring van sputum wordt gevonden in 30-60% bij patiënten met een 
vergevorderde HIV-infectie. Positieve bloedkweken worden gevonden in 0-42%. PCR kan 
een bijdrage leveren aan de diagnose maar de sensitiviteit is niet hoog (96% bij positief 
sputum op ZN, maar slechts 70% bij ZN negatief sputum). De behandeling van tuberculose 
bij een patiënt met HIV is complex. De volgende overwegingen zijn hierbij van belang: 
 
11.1 Al of geen resistentie van Mycobacterium tuberculosis 
Het risico van multiresistente tuberculose (tegen isoniazide en rifampicine) is bij HIV- 
seropositieve patiënten hoger dan bij HIV seronegatieve patiënten. Vooral is dat het geval bij 
patiënten afkomstig uit de VS, Afrikaanse landen en Oost-Europa. Bij de keuze voor de 
behandeling moet hiermee rekening gehouden worden (start met quadruple therapie totdat 
uitkomsten van resistentietesten bekend zijn). 
 
11.2 Paradoxale reacties 
Paradoxale reacties (verslechtering) tijdens tuberculostaticagebruik wordt beschreven in 
36% van de patiënten die gelijktijdig HAART starten i.t.t. 7% van de patiënten die geen 
HAART starten, vooral bij patiënten met een CD4 celaantal lager dan 100/mm3, gedurende 
de eerste 2 maanden van de behandeling.4,5 Bij ernstige klinische verschijnselen kan 
behandeling met 15-20 mg prednison leiden tot vermindering van klachten. 
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11.3 Combinaties met HAART 
Ervan uitgaande dat tenminste isoniazide, pyrazinamide en rifampicine en eventueel 
ethambutol deel uitmaken van het tuberculostatisch regime, zijn de belangrijkste problemen: 
- Polyfarmacie, waardoor afname van de therapietrouw; 
- Overlappende toxiciteit van de tuberculostatica en HAART, met name gastrointestinale 

klachten, koorts, huidreacties en hepatotoxiciteit; 
- Interacties, vooral tussen rifampicine/rifabutin enerzijds en PI’s en NNRTI’s anderzijds. 
- Rifamycines veroorzaken inductie van het cytochroom P450 enzymsysteem in de lever 

en beïnvloeding van transporteiwitten (P-glycoproteïne) waardoor de spiegels van de 
antiretrovirale middelen sterk kunnen dalen. Omgekeerd beinvloeden de antiretrovirale 
middelen de farmacokinetiek van rifabutin; er lijkt evenwel geen significante invloed 
van antiretrovirale therapie op de spiegels van rifampicine te zijn. 

 
De volgende opmerkingen kunnen gemaakt worden over gecombineerd gebruik van 
tuberculostatica en antiretrovirale middelen (zie ook de interactietabel in Bijlage 3): 
- Isoniazide & stavudine/didanosine: vermijd gelijktijdig gebruik in verband overlap in 

neurotoxiciteit; 
- Rifampicine & N(t)RTI’s: er is alleen een interactie met zidovudine (daling zidovudine 

plasmaspiegels met ca. 50%) waarvan de klinische relevantie onduidelijk is. Er is geen 
dosisaanpassing nodig voor de NRTI’s indien gecombineerd met rifampicine; 

- Rifampicine & NNRTI’s. Combinatie met nevirapine dient vermeden te worden gezien 
de significante daling in nevirapine spiegels en de overlappende hepatotoxiciteit. 
Efavirenz kan wel met rifampicine gegeven worden;6 in het algemeen wordt een 
dosisverhoging van efavirenz naar 1 dd 800mg aanbevolen. Na 2 weken controle van 
spiegel; 

- Rifampicine & PI’s: PI’s kunnen niet unboosted (d.w.z. zonder ritonavir) met 
rifampicine gegeven worden. De beste data zijn beschreven voor lopinavir/ritonavir (2 
dd 400/400 mg of 2 dd 800/200 mg) in een farmacokinetische interactiestudie in 
gezonde vrijwilligers.7 Er zijn geen data bij patienten. Verder is er een case report 
beschreven van saquinavir/ritonavir 2 dd 400/400 mg met rifampicine.8 Cave 
hepatotoxiciteit en ritonavir intolerantie bij deze hoge ritonavir dosering in combinatie 
met rifampicine; 

- Het effect van rifabutin op antiretrovirale therapie is minder uitgesproken maar zeker 
niet afwezig. Daarnaast kunnen PI’s de spiegels van rifabutin verhogen en kan 
efavirenz de spiegels van rifabutin verlagen. Daarnaast is rifabutin in het verleden 
beperkt beschikbaar geweest. Tenslotte is de ervaring met rifabutin voor de 
behandeling van tuberculose vele malen beperkter dan voor rifampicine.  

 
Tabel 1. Farmacokinetische interactie tussen rifamycines en PI’s/NNRTI’s 
PI/NNRTI Effect van rifampicine op 

plasmaspiegel van 
PI/NNRTI 

Effect van rifabutin op 
plasmaspiegel van 
PI/NNRTI 

Saquinavir -84% -40% 
Ritonavir -35% 0 
Indinavir -89% -32% 
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Nelfinavir -82% -32% 
Lopinavir/ritonavir -75% 0 
Amprenavir -81% -15% 
Atazanavir/ritonavir -67% +34% 
Efavirenz -25% 0 
Nevirapine -37% -16% 
 
Aanbevelingen 
De volgende situaties kunnen worden geschetst waarin er potentieel een indicatie is 
voor een gecombineerde behandeling met tuberculostatica en HAART. 9-11 
 
De patiënt gebruikt al HAART en ontwikkelt tuberculose: 
Indien de patiënt PI’s gebruikt en er bestaat geen resistentie tegen NNRTI’s, verdient het 
aanbeveling de PI’s vervangen te worden door 800 mg efavirenz. Hierbij is regelmatige 
controle van efavirenz plasmaconcentraties aangewezen. 
 
De patiënt is therapienaïef, heeft tuberculose en het aantal CD4 cellen is tussen 100-
200 cellen/mm3: 
Volgens de werkgroep moet eerst een behandeling met tuberculostatica worden gestart, 
waarbij de behandeling met HAART na 1-2 maanden wordt gestart.   
 
De patiënt is therapienaïef, heeft tuberculose en het aantal CD4 cellen is > 200/mm3: 
Behandeling met HAART kan worden uitgesteld tot de tuberculose is behandeld. Monitor 
wel het aantal CD4 cellen. 
 
De patiënt is therapienaïef, heeft tuberculose en het aantal CD4 cellen is < 100/mm3: 
De werkgroep is van mening dat HAART bestaande uit Combivir en Efavirenz 800 
mg/dag moeten worden gestart zo snel als mogelijk is na start TB behandeling (bijv. na 
2 weken TB behandeling zonder ernstige toxiciteit). DOT gedurende de eerste twee 
maanden kan worden overwogen. Hierbij dient controle van plasmaconcentraties van 
efavirenz regelmatig plaats te vinden. Bij paradoxale reacties kan toevoeging van 
corticosteroïden (prednison 15-20 mg) worden overwogen.  
 
Indien PI’s noodzakelijk zijn voor de behandeling van de HIV-infectie is een combinatie 
van 2 dd lopinavir/ritonavir 800/200 mg volgens de werkgroep de therapie van keuze. De 
combinatie van saquinavir/ritonavir 2dd 400/400 mg is een alternatief. Een laatste optie 
is rifampicine te vervangen door rifabutin. Frequente controle van plasmaspiegels van 
antiretrovirale middelen is aan te bevelen.  
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HOOFDSTUK 12. BIJWERKINGEN 
 
12.1 Metabole complicaties: diabetes mellitus, hyperlipoproteïnemie, lipodystrofie, 

hyperlactatemie, osteopenie/osteoporose 
 
Inleiding 
Belangrijkste uitgangspunt voor dit hoofdstuk zijn recent door de International AIDS Society 
USA geformuleerde en gepubliceerde richtlijnen,1 en een gepubliceerde review waarin de 
uitkomsten van klinische onderzoeken met betrekking tot het veranderen van HAART in 
verband met een afwijkend lipiden- en glucosemetabolisme en vanwege het 
lipodystrofiesyndroom worden besproken.2 De Amerikaanse richtlijn is tot stand gekomen na 
zorgvuldige beoordeling van gepubliceerd klinisch en basaal onderzoek criteria zijn 
gebaseerd op zowel de uitkomsten van gerandomiseerde placebogecontroleerde trials als 
op de mening van de experts in het panel. Derhalve is voor het opstellen van de huidige 
richtlijn niet nogmaals alle beschikbare literatuur herbeoordeeld. 
In dit hoofdstuk zijn slechts beperkte aanvullende selectiecriteria geformuleerd waaraan te 
beoordelen studies moesten voldoen. Belangrijkste hiervan waren dat interventiestudies 
objectiveerbare uitkomstmaten moesten hebben gebruikt (bijvoorbeeld beeldvormend 
onderzoek voor het meten van vetdistributie), dat interventiestudies gericht op het 
beïnvloeden van een gestoorde vetdistributie een follow-up van ≥ 48 weken moesten 
hebben, en dat interventiestudies gericht op modificatie van dyslipidemie tenminste 100 
patiënten per studie moesten betreffen. Hieronder volgen de conclusies:  
 
Conclusies 
 
Diagnostiek 

Niveau 3 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het routinematig meten van plasmalactaat 
zinvol is.  
 
C Vrouenraets,3 McCornsey4 
D Schambelan1 

 

Niveau 4 

Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat het routinematig screenen op osteopenie, 
osteoporose c.q. osteonecrose zinvol is.  
 
D Schambelan1 

 
Behandeling en preventie 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat bij een preëxistent verminderde glucosetolerantie het 
voorschrijven van de proteaseremmer indinavir het ontstaan van diabetes 
mellitus kan luxeren. 
 
C Noor,5 Grünfeld6 
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Niveau 3 

Het vervangen van proteaseremmers door een HIV-middel uit een andere klasse 
lijkt een gunstig effect op een tijdens HAART ontstane diabetes mellitus te 
hebben. 
 
C Drechsler,2 Noor,5 Grünfeld,6 Walli7 
D Schambelan1 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat proteaseremmers het ontstaan van hyperlipoproteïnemie 
kunnen luxeren. 
 
A2 Valk,8 Fisac9 

D Schambelan,1 Dubé10 

 

Niveau 1 

Bij een hyperlipoproteïnemie draagt, indien interventie geïndiceerd is, het  
vervangen van proteaseremmers door een middel uit een andere klasse bij aan 
de behandeling van de lipidenstoornis. 
 
A1 Buchera11 

A2 Martinez12 

C Drechsler2 

D Schambelan,1 Dubé10 

 

Niveau 2 

Het is aannemelijk dat het voorschrijven van fibraten (bij voorbeeld gemfibrozil) 
effectief is bij de behandeling van een geïsoleerde hypertriglyceridemie. 
 
A2 Miller13 

D Schambelan,1 Dubé10 

 

Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat gecombineerd gebruik van fibraten en statines met 
proteaseremmers de kans op het ontstaan van rhabdomyolyse vergroot. 
 
C Hare,14 Wierzbicki15 

D Schambelan,1 Dubé10 

 

Niveau 3 

Langdurige behandeling met stavudine lijkt het ontstaan van lipoatrofie te 
bevorderen. 
 
C Valk,16 Mallal17 
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Niveau 3 

Er zijn aanwijzingen dat bij een verhoogd lactaat met klinische verschijnselen het 
vervangen van een NRTI (als onderdeel van HAART) door een andere NRTI met 
mindere kans op mitochondriale toxiciteit of een NNRTI zinvol is. 
 
C Lonergan,18 Brinkman19 

D Schambelan1 

 
Overige overwegingen 
Naast bovengenoemde conclusies spelen andere overwegingen een rol bij het beleid ten 
aanzien van metabole complicaties bij HIV-behandeling. De bewijskracht van deze 
overwegingen is D, dat wil zeggen dat het de mening van de werkgroep weergeeft, in veel 
gevallen ondersteund met literatuurreferenties. 
- Een recent gepubliceerde consensusdefinitie is vooralsnog de beste methode voor het 

objectief vaststellen van vetmaldistributie (lipodystrofie). Deze definitie berust op een 
model waarmee gebruik makend van een combinatie van eenvoudig te verkrijgen 
klinische gegevens en metingen van vet met DEXA- en abdominale CT-scan met 79% 
sensitiviteit (95% BI: 70-85%) en 80% specificiteit (95% BI: 71-87%) de diagnose 
lipodystrofie gesteld kan worden. Wanneer de resultaten van beeldvorming niet in het 
model betrokken werden was de sensitiviteit en specificiteit lager. Een web-based tool 
is beschikbaar voor toepassing van de definitie op: 
http://www.med.unsw.edu.au/nchecr/ onder lipodystrophy case definition.20 

- Bij klinische verdenking op symptomatische hyperlactatemie (moeheid, misselijkheid, 
etc.) is een plasma lactaatbepaling geïndiceerd. Indien therapie op grond van 
hyperlactatemie onderbroken moet worden, dient lactaat minstens drie maanden elke 
vier weken te worden bepaald. 

- Bij klinische verdenking op osteopenie, osteoporose of osteonecrose dient 
radiologische en nucleairgeneeskundige beeldvorming (botdensitometrie) te worden 
verricht. 

- De werkgroep beveelt aan voorafgaande aan HAART en vervolgens minstens 1 keer 
per jaar het bloedglucose, het cholesterol en subfracties (HDL, LDL) en de 
triglyceriden te bepalen, bij voorkeur nuchter.1 

- Diabetes mellitus dient volgens de gebruikelijke richtlijnen te worden behandeld (dieet, 
orale antidiabetica, insuline, streven naar HbA1 < 7).1 

- Indien orale antidiabetica geïndiceerd zijn gaat de voorkeur uit naar middelen die de 
gevoeligheid voor insuline verbeteren (metformine, thiazolidinedionen (met inachtname 
van contra-indicaties, zoals nierfunctiestoornissen, leeftijd en hartfalen)). 1,21 

- De CBO consensus ‘behandeling van hypercholesterolemie en beoordeling 
cardiovasculaire risicofactoren’ en de hierin genoemde criteria voor behandeling is ook 
bij patiënten met een HIV-infectie van toepassing. (zie 
http://www.cbo.nl/product/richtlijnen).1 

- Indien statines geïndiceerd zijn en het gewenst is dat de patiënt een proteaseremmer 
gebruikt/blijft gebruiken, verdienen pravastatine in de gebruikelijke dosering of 
atorvastatine in een lage dosering de voorkeur vanwege het ontbreken/beperkt 
aanwezig zijn van interacties (via cyp3a4).1,10,14,22-24 

- Er zijn geen bewezen effectieve interventies voor de behandeling van 
vetmaldistributie.1 
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- Ter voorkoming van osteopenie, osteoporose of osteonecrose dienen de erkende 
risicofactoren voor het ontstaan hiervan (corticosteroïden, alcoholabusus, immobiliteit, 
deficiënties, etc) zo veel mogelijk verminderd te worden.1 

- Bij manifeste osteoporose en osteoporotische fracturen gelden de behandelingscriteria 
uit de richtlijn Osteoporose (www.cbo.nl) (bijv calcium, bifosfonaten, vitamine D).1 

 
Aanbevelingen 
Diagnostiek 
De werkgroep adviseert voorafgaande aan het voorschrijven van HAART en vervolgens 
minstens 1 keer per jaar het bloedglucose, het cholesterol en subfracties (HDL, LDL) en de 
triglyceriden te bepalen, bij voorkeur nuchter. Voor het objectief vaststellen van 
vetmaldistributie (lipodystrofie) beveelt de werkgroep het gebruik van de consensusdefinitie 
aan. Een web-based tool is beschikbaar voor toepassing van de definitie op: 
http://www.med.unsw.edu.au/nchecr/ onder lipodystrophy case definition. Het routinematig 
meten van plasmalactaat en het screenen op osteopenie, osteoporose c.q.-necrose wordt 
niet aanbevolen.  
Behandeling en preventie 
Met betrekking tot diabetes mellitus is de werkgroep van mening dat het voorschrijven van 
de proteaseremmer indinavir bij een preëxistent verminderde glucosetolerantie als initiële 
therapie zoveel mogelijk moet worden vermeden. Bij een tijdens HAART (met een 
proteaseremmer) ontstane diabetes mellitus valt te overwegen de proteaseremmer(s) te 
vervangen door een middel uit een andere klasse. Diabetes mellitus dient volgens de 
gebruikelijke richtlijnen (dieet, orale antidiabetica, insuline; streven naar HbA1 < 7) te 
worden behandeld. Indien orale antidiabetica geïndiceerd zijn gaat de voorkeur uit naar 
middelen die de gevoeligheid voor insuline verbeteren (metformine, thiazolidinedionen (met 
inachtname van contra-indicaties, zoals nierfunctiestoornissen, leeftijd en hartfalen)). 
Als leidraad voor de behandeling van hypercholesterolemie bij patiënten met een HIV-
infectie beveelt de werkgroep de CBO consensus ‘behandeling van hypercholesterolemie en 
beoordeling cardiovasculaire risicofactoren’ en de hierin genoemde criteria voor behandeling 
(zie http://www.cbo.nl/product/richtlijnen) aan. De werkgroep adviseert om het voorschrijven 
van proteaseremmers als eerstekeus therapie bij patiënten met een preëxistent gestoorde 
lipidenstofwisseling of een familiaire hypercholesterolemie, zoveel mogelijk te vermijden. Bij 
een tijdens HIV behandeling ontstane hyperlipoproteïnemie welke interventie behoeft, 
dienen proteaseremmers zo mogelijk vervangen te worden door een middel uit een andere 
klasse. Bij geïsoleerde hypertriglyceridemie is behandeling met een fibraat (bijvoorbeeld 
gemfibrozil) geïndiceerd. Indien statines geïndiceerd zijn en het gewenst is dat de patiënt 
een proteaseremmer gebruikt/blijft gebruiken, verdienen pravastatine in de gebruikelijke 
dosering of atorvastatine in een lage dosering de voorkeur vanwege het ontbreken/beperkt 
aanwezig zijn van interacties (via cyp3a4). De werkgroep adviseert de combinatie van 
fibraten en statines met proteaseremmers zoveel mogelijk te vermijden vanwege een 
mogelijk toegenomen kans op rhabdomyolyse. 
In verband met het mogelijk ontstaan van lipoatrofie is de werkgroep van mening dat 
langdurige behandeling met stavudine dient te worden vermeden. 
Bij een verhoogd lactaat en daarmee compatibele klinische verschijnselen beveelt de 
werkgroep aan te proberen de NRTI te vervangen door een andere NRTI met minder kans 
op mitochondriale toxiciteit of een NNRTI. 
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Ter preventie van osteoporose, osteopenie of osteonecrose beveelt de werkgroep aan 
erkende risicofactoren daarvoor (corticosteroïden, alcoholabusus, immobiliteit, deficiënties 
etc.) zoveel mogelijk te verminderen of te behandelen. Bij manifeste osteoporose en 
osteoporotische fracturen gelden de behandelingscriteria uit de richtlijn Osteoporose 
(www.cbo.nl) (bijv calcium, bifosfonaten, vitamine D). 
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12.2 Hepatotoxiciteit 
Herziene versie november 2006 
 
Inleiding 
Onder hepatotoxiciteit verstaan we verhogingen van leverenzymen en/of  bilirubine en/of 
hepatitis en/of leverfalen. Er bestaat in principe bij iedere patiënt een kans op 
hepatotoxiciteit als gevolg van antiretrovirale medicatie.  
 
Geraadpleegde literatuur 
De geraadpleegde literatuur omvat: 
• National Library of Medicine (USA, PubMed) en Medline waarbij de volledige publicatie 

uit het tijdschrift werd opgevraagd en beoordeeld. 
 
Vraagstelling 
• Wat is de incidentie van met name ernstige hepatotoxiciteit in patiënten behandeld met 

antiretrovirale medicatie? 
• Zijn er bepaalde aandoeningen of factoren die de kans op hepatotoxiciteit van 

antiretrovirale medicatie vergroten? 
• Welke antiretrovirale medicatie geven een verhoogde kans op hepatotoxiciteit? 
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Wat is de incidentie van met name ernstige hepatotoxiciteit in patiënten behandeld 
met antiretrovirale medicatie? 
In gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT) kan door te weinig patiënten die 
opgenomen zijn een onvolledig beeld van de incidentie van verhogingen van leverenzymen 
naar voren komen. Dit geldt in het bijzonder van ernstige medicatie geïnduceerde 
hepatotoxiciteit leidend tot mortaliteit. Deze studies zijn vaak onvoldoende gepowerd om 
significante verschillen in hepatotoxiciteit aan te tonen. Observationele cohortstudies geven 
meestal retrospectief informatie over alle patiënten en geven daardoor een beter beeld van 
bijwerkingen, i.h.b. hepatotoxiciteit in de praktijk van alle dag, maar hebben als beperking 
dat er verschillende vormen van bias kunnen optreden.1  
De definities die in de verschillende studies worden gehanteerd voor de ernst van 
hepatotoxiciteit verschillen. De meeste studies hanteren de gradering volgens ACTG/DAIDS 
(http//rcc-tech-res-intl.com), waarbij gesproken wordt van ernstige toxiciteit als de 
transaminasen hoger zijn dan 5 keer de bovengrens van normaalwaarde of  een toename 
van 3,5 keer uitgangswaarde (graad 4 hepatotoxiciteit is > 10 keer de bovengrens van 
normaalwaarde). Maar er zijn studies waarbij een absolute transaminase toename van meer 
dan 200 IU als ernstige hepatotoxiciteit wordt gedefinieerd.1,2 
Ondanks verschillen in de incidentie van co-infecties (HBV en HCV) in de verschillende 
grote observationele cohortstudies met vaak meer dan 1000 antiretroviraal behandelde 
patiënten is de incidentie van ernstige hepatotoxiciteit (> 5 keer verhoogde transaminasen) 
ongeveer gelijk en varieert tussen 4,5-6,3% bij een follow-up variërend van 12-36 
maanden.2-5 De incidentie van hepatitis B en hepatitis C variëren in deze observationele 
cohorten tussen 7,2-33% en tussen 10,7-46,2% respectievelijk.  
 
Aandoeningen en factoren die de kans op hepatotoxiciteit van antiretrovirale 
medicatie vergroten 
Naast de antiretrovirale medicatie zijn er andere factoren die kunnen bijdragen aan 
hepatotoxiciteit of juist veroorzaken, zoals comediactie ((zie bijlage 4: Klinisch relevante 
interacties met anti-HIV middelen), co-infecties, immuun reconstitutiesyndroom, bestaande 
leveraandoenigen zoals steatosis hepatis en alcoholische hepatitis.6 
  
• Co-infecties met hepatitis B en C 
Zowel bij co-infecties met hepatitis B als C is de kans op hepatoxiciteit van anti-retrovirale 
medicatie toegenomen.2,7,9-11 Het is niet duidelijk waarom dit is. Bij een deel van de HIV/HCV 
co-geïnfecteerde patiënten lijkt een anti-HCV immuunrespons direct na het starten van 
HAART een rol te spelen (immuun reconstitutie syndroom) die fataal kan verlopen.12-14 
Echter de overgrote meerderheid van deze patiënten lijken een hypersensitiviteitsreactie 
direct na starten van antiretrovirale therapie te krijgen of  hebben een dosisafhankelijke 
toxiciteit met een wisselend beloop gedurende de behandeling.12-14  
Co-infecties met name met hepatitis C leiden tot aanmerkelijke hepatotoxiciteit (van lichte tot 
ernstige vormen), en een verhoogde sterfte ten gevolge van lever-gerelateerde 
aandoeningen.15 Geslaagde behandeling van  hepatitis C (sustained virological response) 
voor starten van antiretrovirale therapie (indien mogelijk) vermindert de kans op 
hepatotoxiciteit van de daar op volgende antiretrovirale medicatie en vermindert de kans op 
lever-gerelateerde aandoeningen.16,17 
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• Steatosis hepatis 
Er zijn in toenemende mate aanwijzingen dat HIV-patiënten  een verhoogde kans op non-
alcoholische steatosis hepatis (NASH) hebben.18 Ernstige hepatomegalie en leversteatose 
lijken geassocieerd met de kans op het ontwikkelen van  lactaatacidose (soms fataal 
verlopend) en zijn in zeldzame gevallen gemeld tijdens het gebruik van nucleoside analogen 
na een behandelingsduur van enkele maanden.19 
 
• Overige factoren 
Er worden in de literatuur een aantal factoren genoemd die de kans op hepatotoxiciteit van 
antiretrovirale medicatie doen toenemen naast de bekende factoren zoals alcohol abusus. 
Dit zijn: behandeling met andere hepatotoxische medicatie (zie bijlage 4: Klinisch relevante 
interacties met anti-HIV middelen), mannelijk geslacht, leeftijd boven 40 jaar, laag CD4 
aantal (< 300 cellen/mm3), CDC B en C classificatie, intra-veneus drug gebruik en 
verhoogde transaminasen, van welke aard dan ook, voor start van antiretrovirale 
therapie.2,12 

 
Welke antiretrovirale medicijnen geven een verhoogde kans op hepatoxiciteit? 
• Nucleoside/tide analogen 
NRTI’s geven nauwelijks hepatotoxiciteit.19 Alleen bij gebruik van stavudine wordt 
hepatotoxiciteit beschreven. In de Prometheus studie bleek stavudine naast chronische 
hepatitis B de enige risicofactor voor het ontwikkelen van hepatotoxiciteit te zijn.20 
Steatosis hepatis met of zonder symptomatische hyperlactatemie werd voor het eerst 
beschreven bij zidovudinegebruik, maar komt vooral ten gevolge van stavudine en/of 
didanosine gebruik voor met een incidentie van 1,3  per 1000 patiënt 
behandelingsjaren.19,21,22 De incidentie ligt waarschijnlijk hoger dan deze 1,3  per 1000 
patiënt behandelingsjaren. In een cohort onderzoek van 1239 patiënten bleken didanosine 
bevattende regiems de relatieve kans op hyperlactatemie (lactaat ≥ 2.4 mmol/l) te 
verdubbelen en abacavir verminderde de  relatieve kans op hyperlactatemie.23 

 
• Proteaseremmers 
In het Swiss cohort  waarin de bijwerkingen bij 1160 patiënten werden geanalyseerd bleek 
dat de kans op een verhoogd alkalische fosfatase en niet op verhoogde transaminasen 
significant groter te zijn bij PI bevattende regiems.24 Uit gegevens van de FDA blijkt dat 
ernstige hepatotoxiciteit ten gevolge van het gebruik van  proteaseremmers alleen bij het 
gebruik van 2 dd 600 mg ritonavir vaker voorkomt (5,3-9,5 gevallen per 100 behandelde 
patiënten) dan bij andere PI’s (saquinavir ±/r, indinavir, lopinavir/r, nelfinavir, en atazanavir 
±/r) en een verhoogde bilirubine waarde vaker bij indinavir (6,1-11,9 gevallen per 100 
behandelde patiënten) en bij atazanavir (22-47 gevallen per 100 behandelde patiënten).25 
 
• Non-Nucleoside Reverse Transcriptase remmers 
In de 2NN gerandomiseerde open label studie met daarin 1216 patiënten, een head to head 
vergelijkende studie naar effectiviteit en bijwerkingen van éénmaal daags 400 mg nevirapine 
versus tweemaal daags 200 mg nevirapine versus éénmaal daags efavirenz 600 mg en  
tweemaal daags 200 mg nevirapine + éénmaal daags efavirenz, patiënten hadden 
respectievelijk: graad 3/4 klinische hepatitis 1,4%, 2,1%, 0,3% en 1,0%; graad 3/4 
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laboratodium hepatotoxiciteit 13,6%, 8,3%, 4,5% en 9,1% en het percentage met tenminste 
1 graad 3/4 klinische bijwerking was 15%, 20,4%, 18% en 24,4%.26 Er was geen significant 
verschil in hepatotoxiciteit tussen éénmaal daags efavirenz 600 mg en tweemaal daags 200 
mg nevirapine. De éénmaal daagse dosering nevirapine gaf wel een significant hogere kans 
op hepatotoxiciteit (lab-toxiciteit). Deze verhoogde  kans op hepatotoxiciteit was overigens 
terug te voeren op een participerend centrum.27  
In de Viramune Hepatic Safety Project waarin de hepatotoxiciteit wordt opgevolgd bij 1731 
patiënten behandeld met nevirapine blijkt het relatieve risico voor rash associated-
hepatotoxiciteit bij vrouwen met een CD4 aantal ≥ 250 cellen/mm3, 9,8 keer hoger te zijn dan 
bij vrouwen met CD4 aantal < 250 cells/mm3.28 Twee vrouwen met CD4 > 400 cells/mm3 
overleden t.g.v. leverfalen na starten van nevirapine behandeling. Voor mannen bleek het 
relatieve risico 6,4 keer hoger te zijn bij CD4 aantal ≥ 400 cellen/mm3 versus CD4 aantal < 
400 cellen/mm3. Er is geen literatuur bekend waarin onderzocht is of waaruit blijkt dat 
frequente monitoring van leverfuncties deze complicatie kan vóórkomen door vroegtijdig 
staken van de medicatie. Op grond van niet gepubliceerde data verzameld door de 
producent van nevirapine blijkt dat implementatie van de genoemde CD4 grenswaarden het 
aantal symptomatische hepatotoxische events is verminderd. Of er sprake is van een 
afname van de frequentie van fulminant leverfalen is niet duidelijk. 
 
 Conclusies 

Niveau 3 

De incidentie van ernstige hepatotoxiciteit (> 5 keer verhoogde transaminasen) 
ligt ondanks verschillen in de incidentie van co-infecties (HBV en HCV) tussen 
4,5 en 6,3%. 
 
C Den Brinker, Monforte, Becker, Braithwaite 

 

Niveau 3 

Patiënten met co-infecties hepatitis B en C lijken een verhoogde kans op 
ernstige hepatotoxiciteit tijdens antiretrovirale therapie te hebben. 
 
B French 
C Puoti, John 

 

Niveau 3 

Naast de bekende risicofactoren voor hepatotoxiciteit (alcohol abusus) geven,  
hepatotoxische co-medicatie, geslacht, leeftijd boven 40 jaar, laag CD4 aantal (< 
300 cellen/mm3), CDC classificatie, intraveneus drug gebruik, verhoogde 
transaminasen, van welke aard dan ook, voor start van antiretrovirale therapie 
een verhoogde kans op hepatotoxiciteit tijdens antiretrovirale therapie.  
 
C Den Brinker, Puoti 

 

Niveau 3 

NRTI’s, behoudens stavudine, geven nauwelijks kans op hepatotoxiciteit. 
 
B Gisolf 
C Nolan 
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Niveau 3 

Steatosis hepatitis met of zonder symptomatische hyperlactatemie wordt 
beschreven bij zidovudine gebruik, maar komt vooral ten gevolge van stavudine 
en/of didanosine gebruik voor met een incidentie van 1,3  per 1000 patiënt 
behandelingsjaren.  
 
C Nolan, Freiman, Fortgang 

 

Niveau 4 

Bij gebruik van proteaseremmers lijkt  alleen bij het gebruik van 2 dd 600 mg 
ritonavir in verhouding tot andere PI’s een verhoogde  kans op hepatotoxiciteit te 
bestaan en de kans op verhoogde bilirubinewaarden  is verhoogd bij indinavir en 
bij atazanavir gebruik. 
  
D Sulkowski 

 

Niveau 2 

Nevirapine éénmaal daags voorgeschreven geeft een grotere kans op 
hepatotoxiciteit (lab-toxiciteit) dan tweemaal daagse dosering nevirapine of 
éénmaal daags voorgeschreven efavirenz. 
 
A2 Van Leth 

 

Niveau 4 

Vrouwen met een CD4 aantal ≥ 250 cellen/mm3, hebben een 9,8 keer hogere 
kans op hepatotoxiciteit dan vrouwen met CD4 aantal < 250 cellen/mm3

 bij 
gebruik van nevirapine. Voor mannen bleek het relatieve risico 6,4 keer hoger te 
zijn bij CD4 aantal ≥ 400 cellen/mm3 versus CD4 aantal < 400 cellen/mm3. 
 
D Baylor 

 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat bij de keuze van antiretrovirale therapie rekening moet 
worden gehouden met de kans op het ontstaan van hepatotoxiciteit, die verhoogd is bij co-
infectie met hepatitis B en C, co-medicatie met andere potentieel hepatotoxische medicatie,  
hogere leeftijd > 40 jaar, preëxistent leverlijden en steatosis hepatis. 
De kans op hepatotoxiciteit is toegenomen na het starten van nevirapine bij vrouwen met 
een CD4 aantal ≥ 250 cellen/mm3, en bij mannen met een CD4 aantal ≥ 400 cellen/mm3.   
Wanneer risicofactoren voor het ontstaan van hepatotoxiciteit aanwezig zijn wordt 
aanbevolen frequenter leverenzymen te laten bepalen. 
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HOOFDSTUK 13. INTERACTIES 
 
Voor dit hoofdstuk is een zogenaamde interactietabel gemaakt (bijlage 4). In deze tabel 
staan interacties vermeld die aangetoond zijn, dan wel op theoretische gronden vermoed 
worden. De informatie is gebaseerd op product monografieën, relevante literatuur, 
congrespresentaties en de klinische praktijk. Waar mogelijk is in de tabel een referentie 
gegeven. Wanneer er geen interactie is vermeld betekent dit dat er geen interactie is, of dat 
het niet bekend is dat er een interactie optreedt. Uit de literatuur is het vaak niet mogelijk af 
te leiden hoe vaak een interactie in een populatie zal optreden en ook niet of er specifieke 
subgroepen zijn met een verhoogd risico op een interactie. De voorgestelde alternatieven 
zijn over het algemeen niet in gecontroleerd klinisch onderzoek geëvalueerd; men moet 
derhalve altijd bedacht zijn op onverwachte effecten. De informatie in de tabel is continu aan 
verandering onderhevig. Voor aanvullende informatie kan een (ziekenhuis)apotheker of 
klinisch farmacoloog worden geraadpleegd. Expertadvies is ook beschikbaar via 
HIVpharmacology@akf.umcn.nl. 
 
Classificatie van interacties met antiretrovirale geneesmiddelen 
Een alfanumeriek systeem is ontwikkeld om interacties met antiretrovirale geneesmiddelen 
te classificeren.1-3 Dit systeem bestaat uit 2 variabelen: de kwaliteit van het geleverde bewijs 
voor het bestaan van een interactie (tabel 1) en de potentiële ernst van het effect dat 
veroorzaakt wordt door de interactie (tabel 2).  
Voorbeelden van geneesmiddeltoxiciteit gerelateerd aan een interactie met een 
antiretroviraal middel worden gegeven in tabel 3.  
 
Tabel 1. Kwaliteit van het bewijs voor het bestaan van een interactie 
Score Bron 
4 Gecontroleerde interactiestudie in patiënten of gezonde vrijwilligers met klinisch relevante 

eindpunten 
3 Gecontroleerde interactiestudie in patiënten of gezonde vrijwilligers met relevante surrogaat 

eindpunten 
2 Goed gedocumenteerd(e) case report(s) 
1 Incomplete case report(s) 
0 Proefdier- of in-vitro studies leidend tot theoretische voorspellingen voor een interactie 
 
Tabel 2. Potentiële ernst van een effect veroorzaakt door een interactie 
Score Effectmeting 
A Niet-significant klinisch effect of een verandering in de plasmaspiegel zonder klinische 

relevantie 
B Klinische effecten die of kortdurend zijn (< 48uur) zonder resteffect of van milde ernst (bijv. 

vermoeidheid, misselijkheid, sedatie, hoofdpijn) 
C Klinische effecten die enige dagen aanhouden (> 48uur) maar geen resteffect hebben of 

van matige ernst zijn (bijv. myopathie, slaapstoornissen, opiaat onthouding) 
D Persisterende (> 7 dagen) klinische effecten met of zonder resteffecten of therapiefalen van 

ernstige, niet-letale aandoeningen (bijv. ototoxiciteit, bloeding, nefrotoxiciteit, convulsies, 
psychose)  

E Therapiefalen van ernstige, levensreddende behandeling of ernstige klinische effecten (bijv. 
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HIV, transplantatie, tuberculose, zwangerschap, rhabdomyolyse, arhytmieën) 
F Zeer ernstig klinisch effect (bijv. overlijden, Torsade de pointes, myocard infarct, 

zwangerschap terwijl behandeld met teratogeen middel  
 
Tabel 3. Voorbeelden van geneesmiddeltoxiciteit veroorzaakt door een interactie met 
een antiretroviraal geneesmiddel 
Score Toxiciteit Antiretroviraal middel(en) 
A Periorale paresthesieën Ritonavir 
A Nagelverkleuring Zidovudine 
B Diarree Nelfinavir, saquinavir, lopinavir, ritonavir 
B Misselijkheid Allen 
C Nierstenen Indinavir 
D Psychose Efavirenz 
D Perifere neuropathie Zalcitabine, stavudine, didanosine 
E Beenmergsuppressie Zidovudine 
E Klinische hepatitis Nevirapine, efavirenz 
F Overgevoeligheidssyndroom Abacavir 
F Pancreatitis Didanosine 
F Lactaat acidose Stavudine, didanosine 
 
Literatuur 
1. Sjoqvist F. FASS 2000 interaktion mellan lakemedel. Stockholm: LINFO Drug Information Ltd; 

2000: 1481-6. 
2. Roon EN van, Kerremans A, Flikweert S, Kwee-Zuiderwijk WJM, Comte M le, Brouwers JRBJ. 
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HOOFDSTUK 14. PROFYLAXE VAN OPPORTUNISTISCHE INFECTIE 
Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen in de Verenigde Staten en een publicatie in de New 
England Journal of Medicine.1-2 

 
14.1 Primaire profylaxea 

Pathogeen Indicatie Voorkeur Alternatief Stopcriteria
dapson 1 dd 50 mg + 
pyrimethamine 1/week 50 mg + 
folinezuurb 1/week 25 mg (BI) 
pentamidine arosol 1/maand 
300 mg (BI) 
atovaquon 1 dd 1500 mg (BI) 
dapson 1 dd 100 mg (CII) 

P. carinii 
  

CD4 < 200/mm3 (AI) 
orofaryngeale 
candidiasis (AII) 

cotrimoxazol 
1 dd 480 mg 
(AII) 

dapson 1/week 200 mg + 
pyrimethamine 1/week 75 mg + 
folinezuurb 1/week 25 mg (CII) 

CD4 > 
200/mm3, 
3-6 mnd (AI)

cotrimoxazol 1 dd 480 mgc 
dapson 1 dd 50 mg + 
pyrimethamine 1/week 50 mg + 
folinezuurb 1/week 25 mg (BII) 

T. gondii positieve T. gondii-
serologie (IgG) plus 
CD4< 100/mm3 

cotrimoxazol 
1 dd 960 mg 
(BIII) 

atovaquone 1 dd 1500 mg (CIII) 

CD4 > 
200/mm3, 3-
6 mnd (AI) 

INH 1 dd 
10-15 mg/kg 
(max. 300 
mg) + 
pyridoxine 1 
dd 50 mg 
gedurende 
9 maanden, 
270 dosesd 
(AII) 

M. tuberculosis PPD  > 5 mm 
 
recent contact met 
open TBC 
 
vroegere inadequaat - 
of niet-behandelde 
TBC 
 
 
 
anergische patiënten 
met verhoogd risico 
op TBC-contact 
(d.w.z. afkomstig uit 
gebied met 
prevalentie van 10% 
of meer) 

INH 2/week 
20-30 mg  
(max. 900 
mg) + 
pyridoxine 
2/week 100 
mg 
gedurende 
9 maanden, 
80 dosesd 
(BIII) 

rifabutine 1 dd 300 mg 
+ pyrazinamide 1 dd 
20 mg gedurende 2 maanden, 
60 dosesd 

zie voorkeur 
en 
alternatief 

a. Medicatie per os, tenzij anders aangegeven. 
b. Bij gebruik van foliumzuurantagonisten (pyrimethamine) wordt de omzetting van foliumzuur naar het 

werkzame tetrahydrofoliumzuur geremd. Deficiëntie moet worden voorkomen met folinezuur. Het 
aanzienlijk goedkopere foliumzuur is hiervoor niet geschikt. 

c. De gelijke effectiviteit van 480 en 960 mg cotrimoxazol is niet bewezen, maar wel zeer aannemelijk. 
d. Het aantal doses zoals vermeld moet worden geslikt. Indien patiënt tijdelijk is gestopt, moet de duur van 

de behandeling worden verlengd tot het totale aantal doses wel gehaald is. 
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Literatuur 
1. Guidelines for Preventing Opportunistic Infections among HIV-infected persons 2002: recommendations of 

the US Public Health Service and Infectious Disease Society of America. MMWR 2002; 51: 1-52. 
2. Kovacs JA, Masur H. Prophylaxis against opportunistic infections in patints with human immunodeficiency 

virus infection. New Engl J Med 2000; 342: 1416-29. 
 
14.2 Secundaire profylaxea 

Pathogeen Indicatie Voorkeur Alternatief Stopcriteria 
dapson 1 dd 100 mg (BI) 
dapson 1/week 200 mg + 
pyrimethamine 1/week 75 mg + 
folinezuur 1/week 25 mg (CII) 

atovaquon 1 dd 1500 mg (CII) 

P. carinii PCP cotrimoxazol 1 
dd 960 mg (AII)

pentamidine arosol 1/maand 
300 mg (BI) 

CD4 > 200/mm3, 
3-6 mnd (BII) 

T. gondii toxoplasma 
encefalitis 

sulfadiazine 4 
dd 500-600 mg 
+ 
pyrimethamine 
1 dd 50 mg + 
folinezuur 1 dd 
15 mg (AI) 

clindamycine 3-4 dd 300-450 
mg + pyrimethamine 1 dd 50 
mg + folinezuur 1 dd 15 mg 
(BI) 

CD4 > 200/mm3, 
3-6 mnd (CII) 

M. avium gedissemi-
neerde ziekte 

claritromycine 2 
dd 500 mg (AI) 
+ ethambutol 1 
dd 15 mg/kg 
(AII) + 
eventueel 
rifabutine 1 dd 
300 mg (CI) 

azitromycine 1 dd 500 mg + 
ethambutol 1 dd 15 mg/kg (AII) 
+ eventueel rifabutine 1 dd 300 
mg (CI) 

CD4 > 200/mm3, 
3-6 mnd (CIII) 

CMV eindorgaan-
ziekte 

ganciclovir 1 dd 
5 mg/kg i.v. 5-7 
dgn/wk (AI) 
of: 
ganciclovir 3 dd 
1000 mg (AI) 
of: 
foscavir(r) 1 dd 
90-120 mg/kg 
i.v. (AI) 

Valganciclovir 900 mg per os 
dd (AII) 

CD4 > 200/mm3, 
3-6 mnd (NB 
indien geen 
gezichtsvelduitval, 
goede visus 
andere oog, 
regelmatige 
controle oogarts, 
herstart bij CD4< 
100/mm3) (BII) 

amfothericine B 0,6-1,0 mg/kg 
i.v., 1-3 keer/week (AI) 

C. neoformans bewezen 
ziekte 

fluconazol 1 dd 
200 mg (AI) 

itraconazol 1 dd 200 mg (BI) 

CD4 > 200/mm3, 
3-6 mnd (CII) 
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H. capsulatum bewezen 
ziekte 

itraconazol 2 dd 
200 mg (AI) 

amfothericine B 1,0 mg/kg i.v., 
1 keer/week (AI) 

CD4> 200/mm3, 
3-6 mnd (CIII) 

valaciclovir 2 dd 500 mg (CIII) HSV frequente/ 
ernstige 
relapse 

aciclovir 2 dd 
400 mg (AI) 

famciclovir 2 dd 500 mg (CIII) 

Afhankelijk van 
kliniek 

C. albicans mucositis/vagi
nitis/ 
oesophagitis 
indien 
frequente/ 
ernstige 
relapse 

fluconazol 1 dd 
100-200 mg 
(BI-CI) 

itraconazol OS 1 dd 200 mg 
(CI) 

Afhankelijk van 
kliniek 

a. Medicatie per os, tenzij anders aangegeven. 
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HOOFDSTUK 15. POST EXPOSURE PROFYLAXE NA 
PRIKACCIDENT EN ONVEILIG SEXUEEL CONTACT 

 
Inleiding 
Er is slechts zwak bewijs voor de werkzaamheid van post-exposure profylaxe (PEP) na een 
prikaccident en na onveilig sexueel contact. In feite komt de argumentatie ten gunste van 
PEP in dergelijke situaties voort uit veelal indirect bewijs. De belangrijkste bronnen voor de 
argumentatie komen voort uit de ervaringen met HIV-behandeling bij zwangeren ter 
voorkoming van HIV-transmissie van moeder naar kind en uit de resultaten van 
proefdierstudies.  
Bij de afweging dient men zich te realiseren dat de kans op een HIV-transmissie na een 
prikaccident buitengewoon klein is. Tot december 2001 waren er in de Verenigde Staten bij 
het CDC 57 gedocumenteerde en 138 mogelijke HIV-seroconcersies t.g.v expositie aan HIV 
in de werksfeer gerapporteerd op een totaal van meer dan 300.000 prikaccidenten per jaar.1 
Er zijn 21 cases gerapporteerd waarin PEP (bestaande uit mono, duo of triple therapie) 
gefaald heeft na expositie aan HIV.2  
 

Uitgangsvragen 
1. Wat is het risico op transmissie bij verschillende accidenten? 
2. Binnen welke tijd na het accident is het nog zinnig te starten met PEP? 
3. Wat is de optimale duur van PEP? 
4. Wat is de veiligheid van PEP? 
5. Wat is de optimale samenstelling van PEP? 

 
Literatuurverzameling 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov,  
http://www2.eur.nl/fgg/medbib/e-journals_0.html. 
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
1. Wat is het risico op transmissie bij verschillende accidenten? 
Er zijn meerdere factoren die de kans op HIV-besmetting na een accident met HIV-
geïnfecteerd materiaal vergroten, zoals wel of niet intacte huid, het volume bloed, het 
gebruik van een holle naald die bij de bron voor een intravasculaire punctie gebruikt is, 
zichtbaar vers bloed aan de naald en de diepte van het accident (allemaal betrekking 
hebbend op de aard van het accident).3 Uit onderzoek van Gray,4 is daarnaast gebleken dat 
de kans op besmetting na onbeschermd heteroseksueel contact geassocieerd is met de 
hoogte van het plasma HIV-1 RNA. Voorts blijkt uit verschillende studies dat de seminale 
HIV-RNA load verhoogd is bij aanwezigheid van genitale ulcera en urethritis.5-8 Er zijn 
aanwijzingen dat de door HAART veroorzaakte daling van het plasma HIV-RNA in het 
algemeen geassocieerd is met een daling van de seminale HIV-RNA load.9 
 
2. Binnen welke tijd na het accident is het nog zinnig te starten met PEP? 
Er is niet veel bewijs voor de periode waarbinnen het starten met PEP nog zinvol is, maar er 
is een aantal proefdierstudies dat de huidige richtlijnen ondersteunt.10-12 Studies met 
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makaken (SIV model) laten slechts sporadisch preventie van infectie zien met NRTI’s. De 
sneller werkende NNRTI’s zijn in apen niet bestudeerd, daar SIV weinig tot niet gevoelig is 
voor NNRTI’s. PI’s werkzaam tegen een brede range van retrovirussen zijn in ontwikkeling 
en nog niet getest als PEP in diermodellen. De uitkomsten werden mede bepaald door 
hoeveelheid toegediend virus, duur van de behandeling, variatie in gevoeligheid voor infectie 
van de dieren en de pathogeniciteit van de virusstammen.10,12-15 Voor overdracht van HIV via 
muceuze membranen werd in een apenstudie aanwijzingen gevonden dat NRTI’s, 
toegediend binnen 36 uur, een beschermend effect hebben.11  
 
3. Wat is de optimale duur van PEP? 
Er is geen bewijs voor de optimale duur van PEP. Huidige richtlijnen zijn gebaseerd op 
gegevens van een retrospectieve case-control studie onder gezondheidszorgwerkers die 
aan HIV waren geëxposeerd. Hieruit bleek dat het gebruik van een vierweekse kuur van 
zidovudine het risico op transmissie met 80% reduceerde.3 Deze zeer beperkte data worden 
ondersteund door het gebruik van antiretrovirale therapie tijdens de zwangerschap: het 
toedienen van antiretrovirale therapie aan neonaten van onbehandelde moeders binnen 48 
uur na de bevalling gedurende 6 weken liet een beschermend effect zien.16,17  
 
4. Wat is de veiligheid van PEP? 
Het gebruik van PEP binnen de gezondheidszorg wordt wijdverbreid toegepast. Er bestaat 
veel literatuur over de bijwerkingen van PEP. Dit zijn voornamelijk retrospectieve studies. Er 
zijn inmiddels ernstige bijwerkingen van nevirapine en indinavir als onderdeel van PEP 
beschreven. Bij nevirapine zijn ernstige hepatoxiciteit, waarvoor in één geval zelfs 
levertransplantatie nodig was, en huidreacties waar onder een geval van Stevens Johnson 
syndroom, gemeld.18 Over indinavir zijn de ernstige bijwerkingen gerapporteerd zoals 
nephrolithiasis (2%), dysurie, crystalurie en hematurie, alsmede een hoog percentage (tot 
85%) passagere, niet ernstige bijwerkingen, zoals moeheid, misselijkheid, braken, diarree.19  
 
5. Wat is de optimale samenstelling van PEP? 
Er ontbreekt kennis over de optimale samenstelling van PEP. Dat betekent in de praktijk dat 
meerdere combinaties van antiretrovirale middelen denkbaar zijn en dat de uiteindelijke 
keuze mede door te verwachten bijwerkingen en interacties wordt bepaald.  
 
Conclusies 

Niveau 3  

Studies met proefdieren die een gunstig preventief effect bij een accident 
suggereren, zijn uitsluitend verricht met NRTI’s.  
 
C Grand,13 Black,14 Bottiger,15 Martin,15 Tsai12 

 

Niveau 3 

Voor overdracht van HIV via muceuze membranen werd in een apen studie 
aanwijzingen gevonden dat NRTI’s, toegediend binnen 36 uur, een 
beschermend effect hebben. 
 
C Otten11 
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Niveau 3  
NNRTI’s zijn gecontraïndiceerd voor het gebruik van PEP. 
 
C Benn,20 Patel18 

 

Niveau 3  
Indinavir is niet geschikt als onderdeel van PEP. 
 
C Laporte,21 van der Ende19 

 

Niveau 4 

Het risico op HIV-transmissie per accident of contact met een HIV-
positieve bron is volgens de werkgroep als volgt: 
 
Accident Risico op HIV-transmissie 
Percutaan accident 0,3% 
Muceuze membranen accident 0,09% 
Receptief anaal contact 0,8-3,2% 
Insertief anaal contact 0,03% 
Receptief vaginaal contact 0,05-0,15% 
Insertief vaginaal contact 0,03-0,09% 
Delen van een naald door 
intraveneuze druggebruikers 

0,4-3,0% 

 
 

Niveau 4  

Onderstaand zijn factoren weergegeven die volgens de werkgroep 
geassocieerd zijn met een verhoogd risico op HIV-transmissie. 
 
Risicofactor geassocieerd met HIV-
transmissie 

Adjusted odds ratio 

Na percutane expositie aan HIV-geïnfecteerd bloed3 

Diep accident 15 
Zichtbaar bloed van bron op 
instrument 

6,2 

Naald na intravasculaire procedure in 
de bron 

4,3 

Terminaal zieke bron 5,6 
AZT gebruik als PEP 0,19 
Sex accidenten 
Verkrachting met trauma, 
verwondingen 

↑ 

Genitale ulcera5-8 1,5-7 
Genitale infecties5-8 ↑ 
Hoge plasma HIV-RNA load bron4 ↑ 
Macroscopisch bloed (menses) ↑ 
Cervicale ectopie 1,7-5,0 
Geen circumcisie ↑ 
Antiretrovirale therapie ↓  
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Overige overwegingen 
De frequentie en de ernst van mogelijke bijwerkingen van antiretrovirale middelen vereisen 
een zorgvuldige afweging van de kans op besmetting en de kans op bijwerkingen. 
Al met al heeft de werkgroep zich bij de aanbevelingen over PEP laten leiden door 
theoretische argumenten. Wat betreft de samenstelling van PEP realiseert zij zich dat bij een 
indicatie voor PEP ook andere dan de aanbevolen middelen kunnen worden 
voorgeschreven. In sommige gevallen kunnen dit ook middelen zijn die nog niet in de richtlijn 
zijn opgenomen voor gebruik bij naïeve patiënten. 
De frequentie en de ernst van mogelijke bijwerkingen van antiretrovirale middelen vereisen 
derhalve een zorgvuldige afweging van de kans op besmetting en de kans op bijwerkingen. 
 
Aanbevelingen 
Na een accident, in de beroepssfeer of (seksueel) buiten het ziekenhuis, dient een risico-
inschatting te worden gemaakt. Dit betreft de transmissiekans van het accident en de kans 
op HIV-seropositiviteit van de bron. 
Wanneer het risico op infectie > 0,3% is raadt de werkgroep aan met PEP te starten. 
Bij een risico van 0,1-0,3% vindt de werkgroep dat PEP overwogen dient te worden. Bij een 
lagere kans op infectie wordt PEP door de werkgroep afgeraden. 
 
Risico op transmissie Bron (Kans op) positieve 

bron* 
Indicatie PEP 

Hoog Ja Bekend 
Laag Bespreek, negatief 

advies 
Hoog Ja 

Hoog 

Onbekend 
Laag Bespreek, negatief 

advies 
Hoog Bespreek, negatief 

advies 
Bekend 

Laag Nee 
Hoog Bespreek, negatief 

advies 

Laag 

Onbekend 

Laag Nee 
Afwezig   Nee  

* Kans op positieve bron: Deze kans wordt geclassificeerd als hoog indien er meer dan 10% kans is 
op een positieve bron. Dit is het geval bij: een actieve homoseksuele saunabezoeker, actieve 
intraveneuze druggebruiker, immigranten afkomstig uit sub-Sahara Afrika, de Cariben en heroïne 
prostituees.  
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Bij een indicatie voor PEP dient deze bij voorkeur binnen 2 uur te worden gestart, tot 
maximaal 72 uur na het incident.  
 
Wanneer tot PEP besloten wordt, bestaat deze uit 2 NRTI’s en 1 PI. Dit is gebaseerd op 
data van HAART-behandeling. NNRTI’s zijn gecontraindiceerd vanwege toxiciteit. 
 
Gezien de krachtige virale suppressieve eigenschappen van lopinavir/r adviseert de 
werkgroep op theoretische gronden een combinatie van combivir 2 dd 1 en lopinavir/r 2 
dd 3 caps gedurende 4 weken aan als PEP. Combinaties met andere PI’s zoals 
nelfinavir of atazanavir kunnen overwogen worden. 
 
Deze aanbevelingen gelden voor zowel volwassenen als kinderen. 
 
Follow-up dient plaats te vinden op 0, 2, 4, 12 en 24 weken. Hierbij dient bij voorkeur 
een HIV-verpleegkundige en een centrumziekenhuis te worden betrokken. 
 
Bloedafname: 
T = 0: hematologie, biochemie, spijtserum (overweeg HCV- en HIV-serologie) 
T = 4: hematologie en biochemie 
T = 12: HIV-serologie 
T = 24: HIV-serologie 
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HOOFDSTUK 16. VACCINATIEBELEID 
 
Inleiding en uitgangsvragen 
De aanbevelingen voor vaccinatie zijn gebaseerd op een afweging van de incidentie, 
morbiditeit en mortaliteit t.g.v. de ziekten waartegen het vaccin moet beschermen, de 
effectiviteit van het vaccin tot het induceren van specifieke antistoffen, de mate van 
bescherming en de potentiële schade die het vaccin de HIV-geïnfecteerden zou kunnen 
berokkenen.  
Besproken zullen worden de vaccinaties tegen influenza, pneumokokken, hepatitis B en 
hepatitis A. 
 
Literatuurverzameling 
De volgende bronnen werden geïncludeerd in de literatuurverzameling, National Library of 
Medicine (PubMed) http://www.ncbi.nlm.nih.gov, OVID/EMBASE Journals@Ovid Full Text 
http://gateway2.ovid.com/ovidweb.cgi. 
 
16.1 Vaccinaties bij HIV-geïnfecteerde kinderen 
Voor de aanbevelingen bij kinderen wordt vooralsnog verwezen naar The Sanford Guide to 
HIV/AIDS Therapy 2004;13th edition tabel 19 pag 127 en het overzichtsartikel van Obaro et 
al.1,2 

 
16.2 Vaccinatie tegen influenza 
 
Incidentie 
De incidentie van influenza bij HIV is waarschijnlijk niet hoger is dan bij gezonde personen.3  
 
Morbiditeit en mortaliteit 
Influenza bij HIV-geïnfecteerden leidt vaker tot (pulmonale) complicaties,4,5 hospitalisatie,6-9 

en een significant hogere mortaliteit.10 Influenza leidt niet tot een snellere progressie van de 
HIV-infectie.11 

 

Antilichaamvorming 
Seizoensgebonden, jaarlijkse influenzavaccinatie van HIV-geïnfecteerden leidt tot de 
vorming van beschermende antistoffen, waarbij de mate van antilichaamvorming afhankelijk 
is van het aantal CD4 lymfocyten in het perifere bloed ten tijde van vaccinatie.12-21 De 
minimale hoeveelheid CD4 lymfocyten in het perifere bloed die gecorreleerd is met een 
substantiële antilichaam respons op vaccinatie is niet exact bekend: 100 CD4 lymfocyten per 
mm3,17,18,22 150 CD4 lymfocyten per mm3.21 Noch een dubbele dosis,18 noch een booster 
vaccinatie na 1 maand,12,17 verbeteren de immuunrespons.  
 
Effectiviteit 
Jaarlijkse vaccinatie van HIV-geïnfecteerden tegen influenza is een effectieve maatregel ter 
voorkóming van ziekte door influenza,23 mits het aantal CD4-lymfocyten minstens 100-150 
per mm3 bedraagt.6,21  
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Veiligheid van de vaccinatie 
Observaties m.b.t. een toegenomen HIV-replicatie na vaccinatie zijn tegenstrijdig: een deel 
vindt een (tijdelijke) toename,24-30 terwijl een ander deel geen significante toename 
vindt.19,22,23,31-38 Vrijwel alle observaties zijn echter eensluidend over het ontbreken van 
invloed op CD4 lymfocyten aantal en het ontbreken van een ongunstige invloed op het 
klinisch beloop van de HIV -infectie. 
 
Invloed van HAART 
De bovengenoemde studies zijn grotendeels verricht vóórdat effectieve antiretrovirale 
therapie (HAART) beschikbaar was. Er zijn aanwijzingen dat, sinds HAART geïntroduceerd 
is, hospitalisatie t.g.v. influenza bij HIV-geïnfecteerden afgenomen.9 T.g.v. HAART neemt 
het aantal CD4 lymfocyten toe, die bijdragen aan een betere immuunrespons op 
influenzavaccinatie.39  
 
Conclusies 

Niveau 3 

De incidentie van influenza bij HIV-geïnfecteerden lijkt niet hoger dan bij 
andere immunogecompromitteerden of bij gezonde personen. 
 
B Wallace3 

 

Niveau 2 

Tijdens het influenzaseizoen hebben HIV-geïnfecteerden een significant 
hoger risico op pulmonale complicaties, opname in het ziekenhuis en 
overlijden dan de gezonde populatie.  
 
B Lin,10 Neuzil8,9 

C Safrin,4 Radwan,5 Fine,6 Skiest7 

 

Niveau 3 
Influenza leidt niet tot een snellere progressie van de HIV-infectie. 
 
B Golden11 

 

Niveau 2 

De mate van vorming van antistoffen tegen vaccinatie bij HIV-
geïnfecteerden is afhankelijk van het aantal CD4 lymfocyten in het perifere 
bloed. 
 
B Miotti,12 Nelson,13 Ragni,14 Huang,15 Iorio,16 Kroon,17,18 Amendola,19 
 Yamanaka21 

C Zanetti20 

 

Niveau 3 

Het minimaal benodigde aantal CD4 lymfocyten in het perifere bloed dat 
nodig is voor de vorming van antistoffen na vaccinatie is niet precies bekend 
maar ligt vermoedelijk rond de 100-150 CD4 lymfocyten per mm3. 
 
B Kroon,17-18 Yamanaka21 
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Niveau 2 

De bescherming van HIV-geïnfecteerden tegen influenza d.m.v. vaccinatie 
is effectief. 
 
A2 Tasker23 

B Yamanaka21 

C Fine6 

 

Niveau 2 

Een dubbele dosis vaccin, of een boostervaccinatie na 30 dagen leidt niet 
tot een betere immuunrespons. 
 
B Kroon,17,18 Miotti12 

 

Niveau 2 

Vaccinatie tegen influenza bij HIV-geïnfecteerden leidt niet tot een klinisch 
relevante toename van de HIV-replicatie of tot progressie van de HIV-ziekte. 
 
A2 Macias,37 Tasker,23,28 

B O’Brien,25 Glesby,31 Skiest36 
C Ho,24 Staprans,26 Gunthard,30 Fuller,22 Fowke,32 Yerly,33 Kroon,17,18

 Amendola,19 Banic35 

 

Niveau 4 
Tijdens een influenza epidemie hebben HIV-geïnfecteerden met lage CD4 
lymfocyten die niet gevaccineerd zijn wellicht baat bij (profylactische) 
behandeling met neuraminidase remmers. 

 
Overige overwegingen 
 
Richtlijnen in andere landen 
In diverse landen wordt door de nationale gezondheidsautoriteiten een jaarlijkse vaccinatie 
in het najaar tegen influenza aangeraden.40-42  
 
Kosteneffectiviteit 
Er zijn geen studies verricht naar de kosten effectiviteit van influenzavaccinatie bij HIV-
geïnfecteerden. Een policyanalyse uit 1991, dus vóór het HAART tijdperk, o.b.v. een 
theoretisch cohort schat de kosteneffectiviteit laag in.4 

 
Vergoeding en toediening 
Individuen met een HIV-infectie komen volgens de landelijke richtlijn voor een jaarlijkse, 
gratis, vaccinatie in aanmerking. De vaccinaties kunnen via de huisarts worden gegeven. 
 
Neuraminidase remmers 
Er bestaat nog geen literatuur over de effectiviteit van neuraminidase remmers bij HIV-
geïnfecteerden. Tijdens een influenza epidemie hebben HIV-geïnfecteerden met lage CD4 
lymfocyten die niet gevaccineerd zijn wellicht baat bij (profylactische) behandeling met 
neuraminidase remmers.  
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Aanbeveling 
Het verdient aanbeveling om HIV-geïnfecteerden met meer dan 100 CD4 lymfocyten per 
mm3 in het perifere bloed jaarlijks tegen influenza te vaccineren.  
Het is te overwegen om HIV-geïnfecteerden met minder dan 100 CD4 lymfocyten per 
mm3 die een influenza-achtig ziektebeeld ontwikkelen, tijdens een influenza epidemie, 
(profylactisch) te behandelen met een neuraminidaseremmer. 
Conform de NHG-standaard dient influenzavaccinatie plaats te vinden in de 
huisartspraktijk. 
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16.3 Vaccinatie tegen infecties met Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) 
 
Incidentie 
De incidentie van bacteriële pneumonieën, pneumonieën veroorzaakt door Streptococcus 
pneumoniae (Pneumokok) én invasieve pneumokokkeninfecties is bij HIV-geïnfecteerden 
vele malen hoger dan bij de gezonde populatie. De cijfers verschillen per studie: ongeveer 
een 4-25 hogere kans op bacteriële pneumonieën,1-5 een 100 maal hogere kans op 
pneumonieën veroorzaakt door pneumokokken,1,6-10 en een tot 46 maal hogere kans op 
invasieve pneumokokkenziekte.1,6,8,9,11-14 
 
Incidentie in Nederland 
In Nederland is geen onderzoek gedaan naar de incidentie van (invasieve) 
pneumokokkenziekte, maar de HIV-behandelaars hebben de indruk dat de incidentie in 
Nederland laag is, en, mogelijk t.g.v. het gebruik van HAART, is afgenomen gedurende de 
laatste jaren (persoonlijke mededelingen). In Australië, waarbij de met HIV-geïnfecteerde 
populatie grotendeels uit personen van het Caucasische ras bestaat, wordt een lage 
incidentie van 1,9 per 1000 persoonjaren gerapporteerd.15 
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Mortaliteit 
De mortaliteit van pneumokokkenziekte wordt aan de hand van de literatuur in de review van 
Feikin niet hoger opgegeven (10-16%) dan bij de leeftijd-gematchte controles.16 Een recente 
studie vindt een mortaliteit van 21%.14 

 

Risicofactoren voor het optreden van het optreden van bacteriële pneumonieën en 
(invasieve) pneumokokkenziekte 
Het Afrikaanse ras (ook Afro-Amerikaanse), intraveneus drug gebruik en lage (< 200) CD4 
lymfocyten aantallen vormen risicofactoren voor het optreden van bacteriële pneumonieën 
en (invasieve) pneumokokken ziekte.2,4,5,16-18 Het risico om een (pneumokokken) pneumonie 
te ontwikkelen is 3-6,5 maal hoger bij personen die al eens een (pneumokokken) pneumonie 
gehad hebben.4,8,9,12,19 

 
Bescherming door cotrimoxazol 
Of cotrimoxazol gebruik beschermt tegen pneumokokkenziekte staat niet onomstotelijk vast. 
De studies zijn tegenstrijdig.3-5,16,21 Zelfs de, enige twee, gerandomiseerde studies naar de 
beschermende werking tegen bacteriële pneumonieën geven een tegenstrijdig resultaat.22,23 

 

De invloed van HAART op de incidentie 
De meeste, observationele, studies wijzen er op dat het gebruik van HAART de incidentie 
van bacteriële pneumonieën bij HIV-geïnfecteerden doet afnemen.5,12,16,21 Een recente studie 
kon geen invloed van HAART aantonen.14 

 

Antilichaamrespons 
Het wordt aangenomen dat de hoogte, en de opsonofagocytose activiteit, van antistoffen 
geproduceerd na vaccinatie gecorreleerd is met de mate van bescherming.24 Bij de meeste 
studies wordt de mate van antilichaamrespons na vaccinatie bestudeerd. 
De studies die hebben gekeken naar de vorming van totaal anti-pneumokokken antilichamen 
laten over het algemeen een normale,25-28 of licht gestoorde antilichaamproductie na 
vaccinatie zien.29-32 waarbij áls de response gestoord is dit veelal gerelateerd is aan het 
stadium van de HIV-ziekte of het aantal CD4 lymfocyten. 
Beter is om de concentraties van de antilichamen van verschillende specifieke 
pneumokokken serotypen te onderzoeken. Er blijkt een gestoorde antilichaamrespons te 
bestaan bij patiënten met HIV vergeleken met gezonde controles. In meer of mindere mate 
is er een relatie met het aantal CD4 lymfocyten.33-41 

 
Antilichaamrespons met HAART 
De bovengenoemde studies zijn grotendeels verricht vóórdat effectieve antiretrovirale 
therapie (HAART) beschikbaar was. De antilichaamrespons na vaccinatie wordt niet beter 
niet met het gebruik van zidovudine;36 wel met het gebruik van HAART.42 

 
Snelle daling 
De hoogte van de antilichaam titers blijkt sneller te dalen dan bij HIV-geïnfecteerden dan bij 
gezonde controles.30,40 
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Re-immunisatie 
De respons op revaccinatie is lager dan op een eerste vaccinatie.42,43 

 
Effectiviteit 
In een observationeel cohort bij intraveneuze drug gebruikers werd geen effect van 
vaccinatie gezien op het voorkómen van pneumonieën.18 Positief bewijs voor een 
beschermend effect van pneumokokken-(polisaccharide)-vaccinatie tegen 
pneumokokkeninfecties wordt slechts geleverd door case-control- en observationele cohort 
studies: 50-70% bescherming.2,13 Het gunstige effect wordt met name gezien bij personen 
van het Caucasische ras en het effect is veel lager bij patiënten van het Afro-Americaanse 
ras.8,13 Het effect is sterker bij personen met CD4 lymfocyten van meer dan 200,13 tot meer 
dan 500 CD4 lymfocyten.21 
De enige placebogecontroleerde studie, die werd verricht onder Oegandese volwassen, 
toont dat, in deze populatie, pneumokokkenvaccinatie een ongunstig effect heeft op 
invasieve pneumokokkeninfecties en het optreden van pneumonieën.44 Een follow-up van 
deze studie toonde aan dat het ongunstige effect op pneumonieën aanhield maar dat de 
overleving van de gevaccineerden beter was dan de ongevaccineerden.45 Voor deze 
observatie is tot op heden geen verklaring gevonden. Een tot op heden nog alleen als 
abstract verschenen studie liet geen toename van hospitalisatie t.g.v. pneumokokkenziekte 
zien na pneumokokkenvaccinatie onder ruim 5500 HIV-geïnfecteerde veteranen.46 

Bij patiënten die ook HAART gebruiken (prospectief observationeel onderzoek) neemt de 
kans op pneumokokkenziekte af, t.g.v. pneumokokkenvaccinatie, van 21,8/1000 
persoonsjaren naar 2,1/1000 persoonsjaren; voor bacteriaemieën wordt een daling van 7,3 
naar 3,1/1000 persoonsjaren gevonden.10,47 

 
Veiligheid 
Hoewel een enkele studie wel een toename van HIV-replicatie na toediening van 
pneumokokkenvaccin rapporteert,48,49 blijkt in de meeste studies geen of geen relevante 
stijging van het HIV-RNA of daling van CD4 lymfocyten te worden waargenomen.35,43,47,50-55 

 
Conclusies 

Niveau 4 
De incidentie van pneumokokkeninfecties bij HIV-geïnfecteerden in 
Nederland is onbekend. 

 

Niveau 2 

Uit de internationale literatuur blijkt dat de incidentie van ziekte door 
pneumokokken bij HIV-geïnfecteerden vele malen hoger is dan bij gezonde 
personen. 
 
B Guerrero,2 Gebo,8 Nuorti,12 Breiman13 

C Feikin,1 Lindenburg,18 Hirschtick,3 Navin,4 Sullivan,5 Dworkin,6 
 Mundy,7 Janoff,9 Lopez,10 Redd,11 Jordano14 
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Niveau 3 

Het gebruik van HAART doet de incidentie van bacteriële pneumonieën bij 
HIV-geïnfecteerden afnemen. 
 
B Rodriguez42 

 

Niveau 3 

De mortaliteit onder HIV-geïnfecteerden t.g.v. ziekte door pneumokokken 
lijkt niet hoger dan bij de gezonde populatie. 
 
C Jordano14 

 

Niveau 2 

Risicofactoren voor het ontwikkelen van pneumokokkenziekte bij HIV-
geïnfecteerden zijn: CD4 lymfocyten aantal < 200, Afrikaanse (Afro-
Americaanse) ras, intraveneus drug gebruik en het eerder doormaken van 
een pneumonie. 
 
B Guerrero,2 Nuorti,12 Gebo8 

C Mientjes,17 Lindenburg,18 Navin,4 Sullivan,5 Feikin,1 McEllistrem,19 
 Janoff29 

 

Niveau 2 

De mate van vorming van antistoffen tegen pneumokokken na vaccinatie bij 
HIV-geïnfecteerden is gestoord en deels afhankelijk van het aantal CD4 
lymfocyten in het perifere bloed. 
 
B Huang,33 Rodriguez,34 Klein,35 French,37 Janoff,39 Kroon,40 Loeliger41 

C Nielsen,36 Kvale38 

 

Niveau 1 

Het bewijs van de effectiviteit van het pneumokokken vaccin in de 
bescherming tegen pneumokokkeninfecties is tegenstrijdig. 
 
A2 French,44 Watera45 

B Breiman,13 Guerrero,2 Rodriquez-Barradas46 

C Lindenburg18 

 

Niveau 3 

Pneumokokkenvaccinatie van HIV-geïnfecteerden met minder dan 200 CD4 
lymfocyten per mm3 in het perifere bloed leidt niet tot bescherming tegen 
pneumokokkeninfecties. 
 
B Breiman13 
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Niveau 2 

Vaccinatie tegen pneumokokken bij HIV-geïnfecteerden leidt niet tot een 
klinisch relevante toename van de HIV-replicatie of tot daling van CD4 
lymfocyten. 
 
B Klein,35 Hung,47 Santos55 

C Staprans,48 Brichacek,49 Negredo,50 Bidwell Goetz,51 Kroon,53 
 Katzenstein54 

 

Niveau 4 
Er zijn geen data betreffende de effectiviteit van het conjugaat 
pneumokokken van HIV-geïnfecteerde volwassenen. 

 
Overige overwegingen 
 
Kosteneffectiviteit 
Een policy analyse uit 1991, dat is voordat er adequate studies naar antilichaamvorming en 
beschermend effect waren verricht, o.b.v. een theoretisch cohort schat de vaccinatie 
kosteneffectief in.55 Een meer recente berekening wees ook in die richting.56 

 
Vergoeding 
Pneumokokkenvaccin wordt conform bijlage 2 behorende bij artikel 2 van de regeling 
farmaceutische hulp 1996 voor HIV-geïnfecteerden volledig vergoed (Farmacotherapeutisch 
Kompas, 2004). 
 
(Internationale) aanbevelingen 
Het CDC en de IDSA bevelen vaccinatie van HIV-geïnfecteerden met het pneumokokken 
polysaccharidevaccin aan. Bij patiënten met minder dan 200 CD4 lymfocyten per ml perifere 
bloed kan vaccinatie overwogen worden, met een revaccinatie zodra het aantal CD4 
lymfocyten boven de 200 is gestegen. Revaccinatie na 5 jaar kan worden overwogen hoewel 
bewijs van klinisch voordeel van deze maatregel ontbreekt.57,58 
De gezondheidsraad adviseerde in 1990 dat, gezien de zeldzaamheid van pneumokokken-
pneumonie onder de Nederlandse aids-patiënten, en ook de matige effectiviteit van het 
huidige vaccin, vaccinatie van geïnfecteerde personen en aids-patiënten nog niet is 
aangewezen.59 Een uitzondering wordt gemaakt voor met HIV geïnfecteerde personen die 
intraveneus drugs gebruiken, omdat deze gevoeliger zijn voor infecties met pneumokokken; 
een eenmalige vaccinatie is bij hen te overwegen. In haar rapport ‘Vaccinatie tegen 
pneumokokken bij ouderen en risicogroepen’ adviseert de gezondheidsraad om bij HIV-
geïnfecteerde personen vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties te overwegen.60 Over 
revaccinatie wordt nog geen aanbeveling gedaan. 
 
Het conjugaat pneumokokkenvaccin 
Slechts in een zeer beperkt aantal studies is de immuunrespons van conjugaat 
pneumokokken vaccins (CPV) bij HIV-geïnfecteerde volwassenen onderzocht. De 
antilichaamrespons na CPV was vergelijkbaar of beter dan na pneumokokken 
polysaccharide vaccin.16,61-63 Tevens hebben de na CPV gevormde antilichamen een betere 
opsonofagocytose activiteit.62 Het nadeel van CPV is dat er slechts 7 
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pneumokokkenseroptypen in het vaccin zijn opgenomen versus 23 serotypen in het 
pneumokokken polysaccharide vaccin. Na toediening van PCV wordt bij HIV-geïnfecteerden 
geen relevante stijging van het HIV-RNA waargenomen.52,53 Er zijn nog geen data 
betreffende de effectiviteit van dit vaccin bij HIV-geïnfecteerden.  
 
Review 
Een review over het vóórkomen en het voorkómen van pneumonieën bij HIV-geïnfecteerden 
is te lezen in The Lancet Infectious Diseases.1 Een review van pneumokokken 
polysaccharide vaccins bij volwassenen, onder andere bij HIV-geïnfecteerden, in Vaccine.64 
Een kritische beschouwing van het bewijs van de effectiviteit van het pneumokokkenvaccin 
bij HIV-geïnfecteerden in the Journal of Clinical Virology.15 

 
Aanbeveling 
Het is te overwegen is om HIV-geïnfecteerden met een gestoorde immuniteit, maar met 
meer dan 200 CD4 lymfocyten per mm3, met het pneumokokken polysaccharide vaccin 
te vaccineren. 
In het bijzonder komen voor vaccinatie in aanmerking díe HIV-geïnfecteerden met het 
hoogste risico op een pneumokokkeninfectie zoals intraveneuze drug gebruikers en zij 
die eerder een pneumonie hebben doorgemaakt. 
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16.4 Vaccinaties tegen Hepatitis A en B 
Deze tekst is overgenomen uit de richtlijn Antiretrovirale Behandeling uit 2000. 
 
Hepatitis A 
Bij patiënten met hemofilie is de prevalentie van hepatitis-A-antistoffen hoger dan bij 
personen zonder hemofilie uit dezelfde leeftijdscategorie. Er is een uitbraak van hepatitis A 
beschreven die gerelateerd was aan bezoek aan sauna's en darkrooms. Tijdens een 
hepatitis-A-infectie wordt een sterke toename gezien van HIV-replicatie. Onderliggend 
leverlijden (hepatitis C) kan exacerberen tijdens een infectie met hepatitis A. 
 
Hepatitis B 
De wijze van transmissie van hepatitis B is identiek aan die van HIV. De kans op overdracht 
is echter veel hoger dan die van HIV. De kans op het ontstaan van chronisch dragerschap is 
drie- tot zesmaal hoger dan bij HIV-seronegatieve personen. Onderliggend leverlijden 
(hepatitis C) kan exacerberen tijdens een infectie met hepatitis B. De vorming van antistoffen 
na vaccinatie met het T-celafhankelijke vaccin is gestoord bij een verlaagd aantal CD4 
lymfocyten; controle van antistoffen na vaccinatie is aangewezen. 
 
Aanbeveling 
Vaccin Aanbeveling CD4-criteria Herhaling Opmerking 
Hepatitis A Ja (BIII), in 

risicogroepen* 
1440 E: 0 en 6 
mnd 

Bij voorkeur wachten 
tot CD4 t.g.v. therapie 
> 200 is gestegen; 
indien deze 
verwachting niet 
bestaat dient, ondanks 
het feit dat de 
antistofvorming niet 
optimaal is, toch 
gevaccineerd te 
worden 

N.v.t. Controle van 
antistoftiters na 
een volledige 
vaccinatie 

Hepatitis B Ja (BII), in 
risicogroepen† 10 
μgr: 0, 1, 6 mnd 
(evt. 4e keer bij 
lage titer) 

Bij voorkeur wachten 
tot CD4 t.g.v. therapie 
> 200 is gestegen; 
indien deze 
verwachting niet 
bestaat dient, ondanks 
het feit dat de 
antistofvorming niet 
optimaal is, toch 
gevaccineerd te 
worden 

N.v.t. Controle van 
antistoftiters na 
een volledige 
vaccinatie 
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* Risicogroepen hepatitis A: individuen met frequent wisselende contacten, hemofiliepatiënten, 
patiënten die geco-ïnfecteerd zijn met hepatitis B en/of C, en patiënten werkzaam in 
kinderdagverblijven, lagere scholen, e.d. 
† Risicogroepen hepatitis B: individuen met frequent wisselende contacten, werkzaam in de 
gezondheidszorg en patiënten die geco-ïnfecteerd met hepatitis C 
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HOOFDSTUK 17. CONTROLES HIV-PATIËNTEN, POLIKINIEK 
 
Bij eerste consult bij HIV-seropositieve patiënt (screening bij niet opgenomen en/of 
asymptomatische patiënten) 
- bloedbeeld: Hb, MCV, leukocyten, trombocyten 
- leverfunctie: ALAT, alkalische fosfatase, γ-GT 
- nierfunctie: creatinine, urine leuco’s/ery’s (LER), urine albumine 
- glucose 
- HIV-RNA 
- CD4-cellen, CD-8 cellen en ratio 
- serologie: HAV, HBV (HbsAg en anti HBc), HCV, CMV, toxoplasma, TPHA 
- urine: Chlamydia 
- gynaecoloog: uitstrijkje 
- op indicatie: X-thorax, Mantoux reactie (i.v. drug gebruikers en mensen afkomstig uit 

endemisch gebied) voor interpretatie zie www.nvalt.nl Richtlijn Behandeling Latente 
Tuberculose Infectie 

- consult oogarts: bij CD4-cellen < 100 cellen/mm3 
Er moet een gedocumenteerde bevestiging van de HIV-test (+ W.blot) zijn (zowel HIV-1 als 
HIV-2). 
 
Bij instellen op antiretrovirale therapie: 
conform eerste consult (minus serologie en urine), plus: 
- lipidenspectrum (cholesterol, triglyceriden, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol) 
- bij instellen op tenofovir: berekening creatinineklaring (formule Cockcroft en Gault of 

met 24 uur urine creat bepaling, of anders), Na, K, Ca, Mg, fosfaat 
- resistentiepatroon zie Hoofdstuk 4.3 Resistente bepalingen 
 
Controle van patiënten op antiretrovirale therapie 
- bloedbeeld: Hb, leukocyten + differentiatie, trombocyten 
- leverfunctie: ALAT, alkalische fosfatase, γ-GT, glucose 
- nierfunctie: creatinine 
- HIV-RNA bij elke controle 
- CD4-cellen indien CD4 < 200 cells/mm3 bij elke controle, anders minder frequent 
- lipidenspectrum (cholesterol, triglyceriden, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol; 
 minimaal 1 keer per jaar) 
- glucose (minimaal 1 keer per jaar) 
- bepaling spiegels van anti-retrovirale medicatie zie Hoofdstuk 4.2 Spiegelbepaling 
 
Bij controle van patiënten zonder antiretrovirale therapie 
- bloedbeeld: Hb, leukocyten, trombocyten, creatinine, CD4-cellen bij elke controle 
- HIV-RNA op indicatie, minimaal 1 keer 
 
Controle frequentie van patiënten op antiretrovirale therapie 
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- eerste controle na instellen therapie na 4 weken (lab bepalingen op week 4), 
vervolgens op week 8, 12, 24, 36, 48, etc. 

- minimaal 3 keer per jaar indien CD4 < 200 cells/mm3 of detectabel HIV-RNA 
- minimaal 2 keer per jaar indien stabiel ingesteld met CD4 > 200 cells/mm3 en HIV-

RINA < 50 kopieën/ml gedurende 6 maanden 
 
Controle frequentie van patiënten niet op antiretrovirale therapie 
- minimaal 2 keer per jaar, afhankelijk van CD4 aantal 
 
Andere controles 
- consult oogarts: bij CD4-cellen < 100/mm3 
- consult gynaecoloog/huisarts: 1 x per jaar een uitstrijkje, ongeacht het aantal CD4-

cellen 
- lues serologie: 1 x per jaar 
 
Bovenstaande aanbevelingen zijn routine controles. Overige bepalingen zijn op indicatie 
mogelijk. 
 
De bovenstaande aanbevelingen zijn niet evidence-based vanwege het ontbreken van 
literatuur hierover. De aanbevelingen vormen de mening van de richtlijnwerkgroep (niveau: 
expert opinie). 
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HOOFDSTUK 18. KOSTENOVERZICHT ANTIRETROVIRALE 
MIDDELEN 

 
 
Ofschoon er vooral in de beginjaren van de HIV-epidemie diverse onderzoeken zijn gedaan 
naar de ziekenhuiskosten van HIV-behandeling,1-3 ontbreken goede farmaco-economische 
studies van antiretrovirale middelen. HIV-behandeling is “duur”. In Nederland variëren de 
kosten van HIV-medicatie van Euro 8.000 tot 11.000.4. In de Verenigde Staten zijn de kosten 
van standaardbehandeling tussen $ 10.000 en 12.000. 5 In beide gevallen betreft dit 
uitsluitend de kosten van medicatie. Andere kosten, zoals bij voorbeeld die van medische 
zorg en profylaxe van opportunistische infecties, zijn daarbij niet meegerekend. Evenmin 
bestaat voldoende inzicht in de mate waarin ze opwegen tegen gewonnen levensjaren, 
kwaliteit van leven, deelname aan het arbeidsproces e.d.  
De gegevens van de tabel 1 van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op het Farmacotherapeutisch 
Kompas 2004,4 m.u.v. de kosten van zidovudine/lamivudine/abacavir en emtricabine, die 
verkregen zijn via de producenten. De gegevens van tabel 2 zijn verkregen door de kosten 
van de gangbare combinaties te berekenen. 
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Tabel 1. Kostenoverzicht antiretrovirale middelen1 

Stofnaam Preparaat Dagdosering (mg) Kosten per maand2 

zidovudine Retrovir® 600 248,85 

60 273,66 stavudine Zerit® 

80 215,84 

didanosine Videx® 400 213,33 

zalcitabine Hivid® 2,25 164,75 

lamivudine Epivir® 300 191,61 

zidovudine + 
lamivudine 

Combivir® 600/300 413,63 

abacavir Ziagen® 600 289,81 

abacavir + 
lamivudine + 
zidovudine 

Trizivir® 

 
600/300/600 780,59 

tenofovir Viread® 245 385,98 

emtricabine Emtriva® 200 225,23 

nevirapine Viramune® 400 226,27 

efavirenz Stocrin® 600 260,79 

indinavir Crixivan® 2400 277,45 

ritonavir Norvir® 1200 389,32 

lopinavir + 

ritonavir 

Kaletra® 800/200 440,88 

saquinavir-
hgc 

Invirase® 1800 271,19 

saquinavir-
sgc 

Fortovase® 1800 271,19 

nelfinavir Viracept® 2500 319,40 

amprenavir Agenerase® 2400 466,40 
1: uitsluitend de kosten van de gangbare toepassingen en doseringen bij volwassenen. Bron: Farmacotherapeutisch Kompas, 
uitgegeven door het College voor Zorgverzekeringen, 2004, met aanvullingen van de farmaceutische producenten van 
abacavir/lamivudine/zidovudine en emtricabine. 
2: in Euro’s 
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Tabel 2. Kostenoverzicht gangbare combinaties van antiretrovirale middelen1 

Stofnaam Preparaat Kosten per maand2 x duurder dan goedkoopste 
combinatie 

zidovudine + lamivudine 
nevirapine 

Combivir® 

Viramune® 

639,90 1 

zidovudine + lamivudine 
efavirenz 

Combivir® 

Stocrin® 

674,42 1,05 

abacavir 

lamivudine 

nevirapine 

Ziagen® 

Epivir® 

Viramune® 

707,69 1,11 

abacavir 

lamivudine 

efavirenz 

Ziagen® 

Epivir® 

Stocrin® 

742,21 1,16 

zidovudine + lamivudine 
nelfinavir 

Combivir® 

Viracept® 

733,03 1,15 

abacavir 

lamivudine 

nelfinavir 

Ziagen® 

Epivir® 

Viracept® 

800,82 1,25 

zidovudine + lamivudine 
lopinavir + ritonavir 

Combivir® 

Kaletra® 

854,51 1,34 

abacavir 

lamivudine 

lopinavir + ritonavir 

Ziagen® 

Epivir® 

Kaletra® 

922,30 1,44 

tenofovir 

lamivudine 

nevirapine 

Viread® 

Epivir® 

Viramune® 

803,86 1,26 

tenofovir 

lamivudine 

efavirenz 

Viread® 

Epivir® 

Stocrin® 

838,38 1,31 

tenofovir 

lamivudine 

nelfinavir 

Viread® 

Epivir® 

Viracept® 

896,99 1,40 

tenofovir 

lamivudine 

lopinavir + ritonavir 

Viread® 

Epivir® 

Kaletra® 

1018,47 1,59 

1: uitsluitend de kosten van de gangbare toepassingen en doseringen bij volwassenen. Bron: Farmacotherapeutisch Kompas, 
uitgegeven door het College voor Zorgverzekeringen, 2003. 
2: in Euro’s 
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HOOFDSTUK 19. SCREENING VAN HIV-PATIËNTEN OP 
ANOGENITALE MALIGNITEITEN 

Inleiding 
De incidentie van anogenitale maligniteiten onder HIV-geïnfecteerde patiënten is verhoogd 
ten opzichte van de algemene bevolking. In de Verenigde Staten wordt de jaarlijkse 
incidentie van anuscarcinoom onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) geschat 
op 35/100.000.18 Het risico op anuscarcinoom onder HIV-positieve MSM is nog eens 
tweemaal verhoogd ten opzichte van HIV-negatieve MSM.36 In 2006 bedraagt de incidentie 
van anuscarcinoom onder HIV-positieve patiënten in Nederland 32/100.000 HIV-positieve 
patiënten. Het relatieve risico op anuscarcinoom varieert van 20 tot 222 waarbij het risico 
met name verhoogd is bij mannen onder de 30 jaar. Voor HIV-positieve vrouwen ligt het 
relatieve risico rond de 7.12,19,34,42,75. Alhoewel peniscarcinoom zeldzaam is, wordt door 
Frisch et al. een relatief risico van 37,2 beschreven ten opzichte van de algemene 
bevolking.1 De incidentie van cervixcarcinoom onder HIV-positieve vrouwen is 5/3.000.1 
Voor cervix- en vulvacarcinoom is het relatieve risico voor HIV-positieve vrouwen 
respectievelijk 5,4 en 37,2 ten opzichte van de algmene bevolking.34 Studies tonen geen 
statistisch significant verschil in incidentie van anogenitale maligniteiten voor en na de 
introductie van hoog-actieve antiretrovirale therapie (HAART).28,44,55,70,79  
Risicofactoren voor het ontwikkelen van anogenitale maligniteiten zijn seksuele activiteit, 
roken, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), zoals chronische Chlamydia infectie, 
immuunsuppressie en infecties met hoog-risico oftewel oncogene types van het humaan 
papillomavirus (HPV) (bijv. HPV type 16, 18, 31, 33 en 35).67  
Genitale HPV infecties komen zeer frequent voor en worden voor een belangrijk deel 
seksueel overgedragen.35 De meeste HPV infecties treden op vlak na het seksueel actief 
worden en worden binnen 6-12 maanden door het immuunsysteem geklaard.5 Naast 
immuunsuppressie zijn roken, wisselende seksuele partners, zwangerschap en orale 
anticonceptiva geassocieerd met persisterende HPV infecties.11,15,25,45 De HPV-prevalentie 
en het risico op persisterende HPV-infecties onder HIV-positieve patiënten is sterk 
verhoogd.88,89 De associatie tussen persisterende HPV-infecties en cervixcarcinoom is begin 
jaren negentig van de vorige eeuw vastgesteld.11,32,48 Destijds werd aangetoond dat in vrijwel 
alle cervixcarcinomen HPV DNA kan worden aangetoond.10 
Anogenitale maligniteiten ontwikkelen zich in de loop van de jaren via een aantal voorstadia 
die op verschillende manieren worden geclassificeerd. (Tabel 1) Deze progressie via een 
aantal voorstadia maakt deze ziektebeelden geschikt voor preventieve screening. In het 
kader van het bevolkingsonderzoek (BVO) op cervixcarcinoom worden alle Nederlandse 
vrouwen tussen 30 en 60 jaar éénmaal per 5 jaar opgeroepen een cytologische oftewel 
papanicolaou (pap) uitstrijk (73) van de baarmoederhals (“uitstrijkje”) te laten maken.65 De 
invoering van deze screening is erg succesvol en heeft geleid tot een afname van de 
incidentie van cervixcarcinoom en de met cervixcarcinoom geassocieerde mortaliteit.65,83 Bij 
HIV-positieve vrouwen wordt in de literatuur sinds 1995 tweemaal een papuitstrijk 
geadviseerd in het eerste jaar na het vaststellen van HIV-positiviteit. Indien deze beide 
uitstrijken normaal zijn, wordt jaarlijkse screening middels papuitstrijk geadviseerd.2,49 De 
Nederandse Vereniging van AIDS Behandelaren (NVAB) adviseert jaarlijkse screening.64 
Een probleem van de papuitstrijk is dat fout-negatieve uitslagen op kunnen treden door 
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foutieve afname of beoordeling. De sensitiviteit varieert tussen 40-80%.22 Bij HIV-positieve 
vrouwen wordt in verschillende studies een lagere sensitiviteit van cytologie gevonden.3,87,91 
HPV-diagnostiek zou een rol kunnen spelen als screeningsmethode bij het definiëren van 
risicogroepen voor anogenitale dysplasie. In een artikel van Brink et al. wordt gesproken 
over HPV-diagnostiek in het kader van primaire screening op cervicale dysplasie. Indien een 
persoon positief wordt getest voor een oncogeen HPV type dient jaarlijks cervixcytologie 
plaats te vinden. Indien geen oncogeen HPV type wordt gevonden kan worden volstaan met 
screening volgens het bevolkingsonderzoek.14 Aanvullende HPV diagnostiek wordt thans 
gebruikt als aanvullende diagnostiek bij een cytologische uitslag passend bij Pap 2 of 3A.14,20  
In deze richtlijn zullen adviezen met betrekking tot screening op anogenitale maligniteiten bij 
HIV-patiënten worden besproken en tevens het gebruik van HPV-diagnostiek als primaire 
screening voor anogenitale maligniteiten.  
 
Tabel 1. Verschillende classificaties van voorstadia van het cervixcarcinoom 
Beschrijving80  Pap-

klasse73 
CIN-klasse81 KOPAC-B-

klasse43  
Bethesda-klasse86  

Atypie 
Geringe dysplasie 
Matige dysplasie 
Ernstige dysplasie 
Carcinoma-in-situ 
Plaveiselcel-
/adenocarcinoom  

Pap 2 
Pap 3A1 
Pap 3A2 
Pap 3B 
Pap 4 
Pap 5 

 
CIN I 
CIN II 
CIN III 
CIN III 
 

P2-3, C3 
P4, C4, C5 
P5 
P6, C6 
P7, C7 
P9, C9 

ASCUS/AGUS 
LSIL 
HSIL 
HSIL 
HSIL/AIS 
Squamous cell 
carcinoma/ 
adenocarcinoma 

 
Uitgangsvragen 
1. Is screening van HIV-positieve patiënten op anuscarcinoom of voorstadia daarvan 

zinvol? 
2. Op welke manier dient screening op anuscarcinoom bij HIV-positieve patiënten plaats 

te vinden? 
3. Hoe frequent dient screening op anuscarcinoom bij HIV-positieve patiënten plaats te 

vinden? 
4. Kan invoering van HPV-diagnostiek een bijdrage leveren aan de primaire screening op 

anuscarcinoom bij HIV-positieve patiënten? 
5. Dient bij HIV-positieve vrouwen frequenter screening op cervixcarcinoom of voorstadia 

daarvan plaats te vinden dan volgens het bevolkingsonderzoek (BVO) wordt 
geadviseerd? 

6. Kan invoering van HPV-diagnostiek een bijdrage leveren aan de primaire screening op 
cervixcarcinoom bij HIV-positieve vrouwen? 

7. Is screening van HIV-positieve patiënten op vulva- en peniscarcinoom zinvol? 
 

Literatuurverzameling 
Voor dataverzameling werd relevante literatuur verkregen via de National Library of 
Medicine (PubMed) http://www.ncbi.nlm.nih.gov. Relevante referenties in de doorgenomen 
literatuur werden nagezocht. Er werd gebruikt gemaakt van de MeSH-headings “HIV 
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infections”, “anus neoplasms”, “penile neoplasms”, “cervical intraepithelial neoplasia”, 
“uterine cervical dysplasia”, “uterine cervical neoplasms”, “vulvar neoplasms”, 
“papillomavirus, human”, “mass screening” en afgeleide tekstwoorden. De zoekopdracht 
werd retrograad beperkt tot publicatiejaar 1996, omdat we geïnteresseerd zijn in de periode 
na de introductie van HAART.  
 
Wetenschappelijke onderbouwing 
1. Is screening van HIV-positieve patiënten op anuscarcinoom of voorstadia daarvan 

zinvol? 
Er zijn geen prospectief, gerandomiseerde onderzoeken verricht naar screening middels 
anuscytologie.17 Wel bestaat er literatuur over het percentage HIV-positieve mannen met 
abnormale anuscytologie waarbij dit percentage varieert van 41-97%.33,40,51,54,68,71,78,84,90 In de 
vier studies die zich beperken tot HIV-positieve vrouwen varieert dit percentage van 14-
28%.30,46,47,60 De effectiviteit van screening op anuscarcinoom en/of voorstadia daarvan 
middels anuscytologie bij HIV-positieve patiënten is onbekend. Er zijn tot op heden geen 
gerandomiseerde - of cohortstudies verricht die een betere overleving laten zien van 
patiënten waarbij screening op anuscarcinoom en/of voorstadia hiervan middels 
anuscytologie heeft plaats gevonden.17  
 
Conclusies 

Niveau 2 

Afwijkende anuscytologie wordt bij 41-97% van de HIV-positieve mannen en 
14-28% van de HIV-positieve vrouwen vastgesteld. 
 
B Friedman33, Piketty78 
C Durante30, Goldstone40, Hillemans46, Holly47, Lacey51, Lee54, 
Melbye60, Palefsky68, Sayers84, Wilkin90 

 

Niveau 3 

Er zijn geen gerandomiseerde klinische onderzoeken die een verbeterde 
overleving van HIV-patiënten laten zien door primaire screening op 
anuscarcinoom middels anuscytologie.  
 
C Chiao17 

 
2. Op welke manier dient screening op anuscarcinoom bij HIV-positieve patiënten plaats 

te vinden? 
De belangrijkste componenten van een screeningsprogramma op anuscarcinoom zijn 
anuscytologie die indien afwijkend wordt gevolgd door een biopt middels hoog-resolutie 
anoscopie. De sensitiviteit van anuscytologie middels papuitstrijk voor het opsporen van 
anale dysplasie varieert van 69 tot 93% met een specificiteit van 32 tot 59%.4,31,54,58,49,72,82 
Een studie van Palefsky et al. met het grootste prospectieve cohort beschrijft een toename 
van de positief voorspellende waarde van 38% naar 78% en een toename van de negatief 
voorspellende waarde van 46% naar 79% na 2 jaar van herhaaldelijk screenen.69 
Overeenstemming tussen anuscytologie en biopsie was 74,7% met een kappawaarde van 
0,36.58 Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met studies die cervixcytologie en –histologie 
vergelijken.29,.59  
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Zelf afgenomen anuscytologie door MSM is in drie studies beoordeeld.21,52,53,61 De 
sensitiviteit kwam overeen met door de clinicus afgenomen papuitstrijken (respectievelijk 
68% en 70%). De patiëntenaantallen in deze studies zijn echter klein. 
 
Conclusies 

Niveau 2 

De sensitiviteit van anuscytologie middels papuitstrijk varieert van 69 tot 
93% met een specificiteit van 32 tot 59%. De overeenstemming van 
anuscytologie en –histologie is 74,7%.  
 
B Arain4, Fox31, Lee54, Mathews58, Palefsky69, Panther72, Salit82 

 

Niveau 2 

De sensitiviteit van zelf afgenomen anuscytologie van MSM komt overeen 
met door de clinicus afgenomen anuscytologie.  
 
B Cranston21, Lampinen53 
C Lampinen52, Miller61 

 
3. Hoe frequent dient screening op anuscarcinoom bij HIV-positieve patiënten plaats te 

vinden? 
Er is één studie die in een model de kosten, prognose en kwaliteit van leven van screening 
op anale dysplasie bij HIV-positieve mannen versus geen screening vergelijkt. In dit model 
wordt een aantal aannames gedaan, onder andere van het natuurlijk beloop van SILs en 
kwaliteit van leven van patiënten met AIN. Uit dit rekenkundige model volgt dat indien 
screening wordt gestart bij een CD4-getal van >500 x 106/L screening middels een anale 
papuitstrijk éénmaal per twee jaar volstaat. Indien screening wordt gestart bij een CD4-getal 
<500 x 106/L dan gaat de voorkeur uit naar een jaarlijkse screening, omdat anale dysplasie 
prevalenter is in deze patiëntengroep. Een halfjaarlijkse screening biedt weinig winst ten 
opzichte van jaarlijkse screening.37 Gegevens over kosteneffectiviteit van screening van 
HIV-positieve vrouwen op anale dysplasie zijn niet beschikbaar.27 In Amerikaanse en Britse 
richtlijnen wordt op basis van expert opinion anuscytologie als zinvol beschreven, maar zijn 
geen afspraken gemaakt over screening van alle HIV-positieve patiënten middels 
anuscytologie.49,63  
 
Conclusie 

Niveau 3 

Een rekenkundig model toont aan dat tweejaarlijkse screening op 
anuscarcinoom middels anuscytologie kosteneffectief is bij HIV-positieve 
MSM met een CD4-getal groter dan 500 x 106 cellen/L. Bij HIV-positieve 
MSM met een CD4-getal kleiner dan 500 x 106 cellen/L is  jaarlijks 
anuscytologie kosteneffectief.  
 
C Goldie38 

 
4. Kan invoering van HPV-diagnostiek een bijdrage leveren aan de primaire screening op 

anuscarcinoom bij HIV-positieve patiënten? 
Infecties met hoog-risico HPV types zijn sterk geassocieerd met afwijkende 
anuscytologie.82,90 72% van de HIV-patiënten geïnfecteerd met een hoog-risico HPV type 
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had afwijkende anuscytologie in vergelijking tot 6% van de HIV-patiënten zonder hoog-risico 
HPV.82,90 Een andere studie vond echter ondanks de hoge prevalentie van hoog-risico HPV 
types geen correlatie tussen anale dysplasie en de aanwezigheid van deze HPV types.31 
Een ander artikel beschrijft een onzekere rol voor HPV-diagnostiek als primaire screening op 
anuscarcinoom zonder onderbouwing.57 De aanwezigheid van HPV heeft een sensitiviteit 
van 99% en een specificiteit van 19% voor de detectie van hoog-gradige dysplasie terwijl 
anuscytologie een sensitiviteit van 84% en een specificiteit van 32% heeft voor de detectie 
van hooggradige dysplasie.82  
 
Conclusies 

Niveau 3 

De rol van HPV-diagnostiek bij de primaire screening op anuscarcinoom is 
onduidelijk.  
 
C Fox31, Mathews56, Salit82, Wilkin90 

 

Niveau 3 

HPV diagnostiek heeft een hogere sensitiviteit, maar een lagere specificiteit 
dan anuscytologie. 
 
C Salit82 

 
5. Dient bij HIV-positieve vrouwen frequenter screening op cervixcarcinoom plaats te 

vinden dan volgens het BVO wordt geadviseerd? 
Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten hoe snel de progressie 
verloopt tussen de verschillende voorstadia van cervicale dysplasie bij HIV-positieve 
vrouwen. In een aantal studies is de progressie sneller bij een CD4-getal <500 x 106/L en 
vergelijkbaar met de normale populatie bij een >500 x 106/L.6,85 Een andere studie toont een 
odds ratio (OR) van 4,1 voor progressie bij HIV-positieve vrouwen met een CD4-getal <200 
x 106/L ten opzicht van HIV-negatieve vrouwen.55 Laaggradige CIN bij HIV-positieve 
vrouwen gaat minder vaak in regressie en toont een snellere progressie.13,77 Naar aanleiding 
van deze prospectieve studies zijn de meeste autoriteiten van mening dat bij HIV-positieve 
vrouwen frequentere screening op cervixcarcinoom dient plaats te vinden. Bij HIV-positieve 
vrouwen wordt geadviseerd in het jaar na het vaststellen van HIV-positiviteit twee maal een 
papuitstrijk te maken. Indien de resultaten normaal zijn, wordt jaarlijkse screening 
geadviseerd.7,49  
In een kosteneffectiviteitsanalyse was screening op cervixcarcinoom geassocieerd met een 
verbeterde levensverwachting overeenkomstig met andere preventieve maatregelen bij HIV-
patiënten zoals PCP-profylaxe. Het is kosteneffectief om bij alle HIV-geïnfecteerde vrouwen, 
onafhankelijk van CD4-getal, tweemaal een papuitstrijk te verrichten in het eerste jaar na 
HIV-seropositiviteit en dit vervolgens jaarlijks te herhalen.39  
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Conclusies 

Niveau 2 

Cervicale dysplasie gaat minder vaak in regressie en toont een snellere 
progressie bij HIV-positieve vrouwen. Snellere progressie is geassocieerd 
met een lager CD4 getal en infecties met HPV.  
 
A2 Massad55 
B Branca13, Six85 

C Belafsky6, Petry76 

 

Niveau 2 

Het is kosteneffectief om bij alle HIV-geïnfecteerde vrouwen, onafhankelijk 
van CD4-getal, tweemaal een papuitstrijk te verrichten in het eerste jaar na 
HIV-seropositiviteit en dit vervolgens jaarlijks te herhalen. 
 
C Goldie39 

 
6. Kan invoering van HPV-diagnostiek een bijdrage leveren aan de primaire screening op 

cervixcarcinoom bij HIV-positieve vrouwen? 
Gerandomiseerde, prospectieve studies naar het gebruik van en de kosteneffectiviteit van 
HPV-diagnostiek bij de primaire screening op cervixcarcinoom zijn nog gaande of worden 
binnenkort gepubliceerd.14,23,26 De sensitiviteit van HPV diagnostiek is hoog (>90%), maar de 
specificiteit laat te wensen over. De negatief voorspellende waarde van een HPV-DNA test 
voor hoog-risico HPV types is over het algemeen 98% of hoger. Met name onder jonge 
vrouwen worden veel passagère HPV-infecties gedetecteerd die niet gepaard gaan met 
cervicale dysplasie.24 Omdat persisterende HPV infecties gerelateerd zijn aan maligniteit is 
herhaaldelijk testen noodzakelijk. Gebruik van HPV-diagnostiek als primaire screening bij 
vrouwen boven de 30 jaar vermindert het aantal fout-positieven aanzienlijk, van 15-20% 
naar 5% of minder.22  
 
Conclusie 

Niveau 3 

De rol van HPV-diagnostiek als primaire screening op cervixcarcinoom is 
vooralsnog niet duidelijk in afwachting van de resultaten van een aantal 
prospectief, gerandomiseerde studies.  
 
B Benson7 
C Brink14, Cuzick23, Davies26 
D Cuzick24 

 
7. Is screening van HIV-positieve patiënten op vulva- en peniscarcinoom zinvol? 
Over vulva- en peniscarcinomen bij HIV-positieve patiënten zijn tot op heden alleen case-
reports verschenen. 
 
Overige overwegingen 
Voor effectieve screening op anogenitale maligniteiten is aanwezigheid van een goede 
infrastructuur noodzakelijk. Met betrekking tot screening op cervixcarcinoom is ruime 
ervaring aanwezig, maar voor screening op anuscarcinoom geldt dit niet. Overleg met alle 
betrokken specialismen over de juiste strategie is belangrijk. Histologisch aanvullend 
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onderzoek in het kader van screening op anuscarcinoom is een belastend, pijnlijk 
onderzoek. De effectiviteit van de huidige behandeling voor HIV-gerelateerde anale 
dysplasie is beperkt.16,41,50,62,74 De uitkomsten van behandeling van anale dysplasie zijn 
slechts bekend voor kleine series. Er zijn geen gerandomiseerde, klinische studies verricht. 
Lisexcisie van de transformatiezone is een effectieve behandeling voor cervicale dysplasie.8 
Bij anale dysplasie is het niet mogelijk de gehele transformatiezone te excideren. Een 
andere studie bij 29 HIV-positieve patiënten waarbij electrocoagulatie van dysplastische 
afwijkingen plaats vond, toonde persisterende of recidiverende afwijkingen bij 80% van de 
patiënten.16 Verder zou de wondgenezing na anuschirurgie verminderd zijn bij HIV-positieve 
patiënten.62  
De compliantie bij het bevolkingsonderzoek op cervixcarcinoom onder de algemene 
bevolking is 70%.9 Van de resterende dertig procent respondeerde weer dertig procent wel 
op een verzoek een zelfafgenomen vaginale uitstrijk in te sturen voor HPV-diagnostiek.66 
HPV-diagnostiek middels een minder invasieve diagnostische methode zoals een zelf 
afgenomen anale of vaginale uitstrijk danwel urine-onderzoek zou de compliantie onder de 
algemene bevolking en in het bijzonder de HIV-positieve populatie kunnen bevorderen. 
 
Aanbevelingen 
Ondanks de hoge prevalentie van anale dysplasie lijkt screening van HIV-patiënten op 
anuscarcinoom middels anuscytologie vooralsnog niet zinvol. Er zijn geen gerandomiseerde, 
prospectieve klinische onderzoeken die een verbeterde overleving van HIV-patiënten laten 
zien door screening op anuscarcinoom middels anuscytologie. Bovendien is er geen goede 
standaardbehandeling voorhanden. Verder onderzoek is noodzakelijk naar verbeterde 
methoden voor preventie, diagnostiek en behandeling van anale dysplasie bij HIV-positieve 
patiënten.  
Gezien de snellere progressie en verminderde regressie van cervicale dysplasie en het 
beschikbaar zijn van een effectieve screeningsmethode en behandeling verdient het 
aanbeveling alle HIV-positieve vrouwen jaarlijks te screenen middels cervixcytologie 
onafhankelijk van het CD4-getal. 
De rol van HPV-diagnostiek als primaire screening op anogenitale maligniteiten is niet 
duidelijk. De resultaten van enkele grote Europese prospectieve, gerandomiseerde studies 
worden binnenkort gepubliceerd. In het geval van een “borderline” uitslag bij cervixcytologie 
wordt aanvullende HPV-diagnostiek aanbevolen volgens de richtlijn van de Nederlandse 
Vereniging voor Pathologie.20  
Over het penis- en vulvacarcinoom als uiting van anogenitale maligniteiten zijn slechts case-
reports verschenen. De werkgroep is van mening dat regelmatig lichamelijk onderzoek in dit 
geval de beste screeningsmethode is.  
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BIJLAGE 1. LITERATUURBEOORDELINGSTABELLEN BIJ HOOFDSTUK 2 
Tabel A: Beoordeling effectiviteit , uitval en bijwerkingen van combinaties 2 NRTI’s trials/studies die voldoen aan beperkte 
selectiecriteria waarbij het beoordelingscriterium voor antiretrovirale effectiviteit voorhanden is 
Trial or study 
 

Inclusion criteria 
Real median or mean 
value of parameter 
(#) 

Therapy arms Randomisation 
and design* 

Power analysis 
and 
statistics 

% patiënts 
pVL <50 k/ml 
at week 48 (ITT 
analysis) 

% patiënts 
lost to follow 
up at 48 week 

Dosing regimen 
and pillload 

Incidence of different adverse events 
and remarks 

START 1 (19) 
 

N = 204 (naïve) CD4 > 
200 (213#), pVL > 
5000 (log 4,54#) 

ZDV/3TC/IDV vs 
d4T/3TC/IDV 

Ja: R, OL Equivalentie 
80% power, 
Δ=15%, α=5% 

ZDV arm 47% 
d4T arm 49% 
p=0,83 

ZDV arm 38% 
d4T arm 42% 

ZDV/3TC 2dd 1 tabl 
d4T/3TC 2 dd 2 tabl 

Grade ¾ AEs all: both arms together 26 %  
CD4 increase: significant better in d4T arm 
(p=0,033) 

START 2 
(20,24) 
 

N = 205 (naïve) CD4 > 
200 (422#), pVL .> 
10.000 (log 4,50#) 

ZDV/3TC/IDV vs 
d4T/ddI/IDV 

Ja: R, OL Equivalentie 
80% power, 
Δ=15%, α=5% 

ZDV arm 41% 
d4T arm 53% 
p > 0,15 

ZDV arm 44% 
d4T arm 37% 

ZDV/3TC 2 dd 1 tabl 
d4T/ddI 2 dd 1-2 
tabl(D) 

Grade ¾ AEs all: both arms together 8 % 
CD4 increase: significant better in ZDV arm 
(p=0,026) 

Ozcombo 1 
(21) 
 

N = 106 (naïve) CD4 < 
500 (285#), pVL > 
30.000(log 5,07#) 

ZDV/3TC/IDV vs 
d4T/3TC/IDV vs 
ddI/d4T/IDV 

Ja: R, OL 53% power, Δ 
gem. pVL log 0,5 
op w48, α=5% 

ZDV arm 53% 
d4T arm 60% 
ddI arm 35% (↓) 
p=0,18 (w52) 

Alle armen 
tezamen 30% 

ZDV/3TC 2 dd 1 tabl 
d4T/3TC 2 dd 2 tabl 
ddI/d4T 2 dd 1-2 
tabl(D) 

Grade ¾ AEs drug-related and all: ZDV 
arm 18%, 51%, d4T arm 34%, 47%, ddI 
arm 41%, 57 (p=0,06, p= 0,72) 
CD4 increase: similar in 3 arms 
QOL: similar in 3 arms  

Ozcombo 2 
(22) 
 

N = 65 (naïve) CD4 > 
50 (399#), pVL no 
restriction (log 4,63#) 

ZDV/3TC/NVP vs 
ddI/d4T/NVP vs 
d4T/3TC/NVP 

Ja: R, OL 80% power, Δ 
gem. pVL log 0,5 
op w48, α=5% 

ZDV arm 73% 
ddI arm 68%  
d4T arm 80% 
p=0,41 (w52) 

Alle armen 
tezamen 26% 

ZDV/3TC 2 dd 1 tabl 
ddI/d4T 2 dd 1-2 
tabl(D) 
d4T/3TC 2 dd 2 tabl 

Grade ¾ AEs all: 3 arms together 29 % 
CD4 increase: similar in 3 arms  
QOL: similar in 3 arms 

INCAS (39,40) ZDV/ddI/NVP arm n = 
51 CD4 200-600 
(395#), pVL 4,25 

ZDV/NVP vs 
ZDV/ddI vs 
ZDV/ddI/NVP 

Ja: R, DB 90% power, Δ 
0,75 SD α=5% 

ZDV/ddI/NVP 45% 
(pVL<20) 

ZDV/ddI/NVP 
32% 

ZDV/ddI/NVP 2 dd 3 
tabl 

AE in NVP arm: nausea 69%, vomiting 
27%, rash 24%, headacht 20%, fatique 
18%, anorexia 16%, diarrhea 16%, ELE 
12%, myalgia 12%, other AE <10% 

GS 99-903 
(41,42) 

N = 600 (naïve), CD4 
no restriction (279#), 
pVL > 5000 (log 4,9#) 

TDF/3TC/EFV vs 
d4T/3TC/EFV 

Ja: R, DB, PL Equivalentie 
Δ ? α=? 

TDF arm 82% 
D4T arm 81% 

TDF arm 9% 
d4T arm 9% 

TDF/3TC 2 dd 2 en 1 
tabl 
d4T/3TC 2 dd 2 tabl 

Grade ¾ AEs clin and lab: TDF vs d4T 
arm: 19%, 28 % vs 17% vs 31% 
CD4 increase: similar in both arms 

N= aantal patienten die met behandeling beginnen, CD4 in cellen/mm3, pVL= plasma viral load in werklelijke aantal of log10 k/mL, , # staat voor de mediane of gemiddelde CD4 of pVL waarde bij 
inclusie 
Randomisatie 1:1 (tenzij anders vermeld) R= gerandomiseerd, DB= double blind, OL=open label, PL= placebo 
Δ verschil in % patienten met pVL < 50 k/mL tenzij anders vermeld: FDA houdt voor interventie studies een Δ van ±12% aan 
AE= adverse event, ELE= elevated liver enzymes 
↓= lager dan resultaat na 48 w % patienten pVL <50 k/mL, onderste 95% CI Bartlett, D=therapie-arm met dieetrestrictie, QOL= Quality Of Life study 
Gradering bijwerkingen meestal volgens ACTG of WHO normen, alle=klinische+ laboratorium 
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Toelichting bij tabel A 
Er zijn 3 gerandomiseerde open label studies gepubliceerd met indinavir als ‘vaste’ PI 
waarvan er twee 2-armig en een 3-armig zijn (Start 1 en 2, Ozcombo 1).19-24 Er zijn 2 studies 
beide gerandomiseerd, waarvan 1 dubbelblind met nevirapine (Ozcombo 2)22 (beide 3-
armig, waarbij in de INCAS studie alleen de ZDV/ddI/NVP-arm in beschouwing wordt 
genomen)39,40 en een studie met efavirenz (gerandomiseerd, dubbelblind, placebo 
gecontroleerd) met een ‘vaste’ NNRTI met verschillende combinaties NRTI’s (GS 99-903).41-

43 In de ACTG 384 (het betreft de eerste combinatie), een gerandomiseerde deels open label 
voor de NRTI’s en deels dubbelblinde studie, wordt ddI/d4T vergeleken met ZDV/3TC beide 
in combinatie met EFV of NFV of beide.29(tabel C, bijlage 1) De inclusiecriteria van de 
studies wat betreft virale load en CD4 aantal zijn sterk verschillend. Hierdoor loopt de 
gemiddelde (of mediaan) werkelijke waarde van het CD4 aantal van geïncludeerde patiënten 
nogal sterk uiteen van 213-422 cellen/mm3 en voor de pVL is dat 4,25-5,01 log10. In het 
Athena cohort lagen deze waarden bij naïeve patiënten aan het begin van de behandeling 
beduidend lager voor het CD4 aantal, mediaan CD4 van ongeveer 210 cells/mm3, waarvan 
44,8% < 200 cells/mm3, en hoger voor de mediaan pVL van log 5,0 log10 c/ml.2 

In de studies uit tabel A  worden verschillende variabele 2 NRTI combinaties met een vaste 
PI, indinavir, nevirapine of efavirenz met elkaar vergeleken. Een oordeel over de antivirale 
effectiviteit van een bepaalde NRTI combinatie kan op grond van de studies worden 
gegeven. Een studie (GS 99-903) is tot dusver de enige studie met TDF bij naïeve 
patiënten.41,42 Qua antivirale effectiviteit ligt alleen de ddI/d4T/IDV-arm in de Ozcombo 1 
studie onder het 95% BI van Bartlett (% patiënten met pVL < 50 k/ml is 35%).21 Alle overige 
genoemde combinaties hebben een goede antivirale effectiviteit waarbij het percentage 
patiënten met een pVL < 50 k/ml wisselt van 45%-82%. In de ACTG 384 wordt het 
percentage patiënten dat na 48 weken nog een pVL < 50 k/mL heeft in de publicatie niet 
vermeld maar het percentage patiënten dat voor het eerst virologisch faalt lijkt in de 
ZDV/3TC/EFV arm significant lager te zijn dan in de ddI/d4T armen.13 Ook blijkt de uitval ten 
gevolge van toxiciteit significant lager te zijn in de ZDV/3TC studie armen (5,5%) ten 
opzichte van de ddI/d4T studie armen (15,3%), de studie-arm d4T/ddI werd om deze 
redenen vroegtijdig beëindigd, zie tabel C (bijlage 1). 
Bij de combinatie ZDV/ddI: in de INCAS trial heeft na 52 weken 45% van de patiënten in de 
ZDV/ddI/NVP-arm een pVL< 20 k/mL. Behoudens de INCAS trial zijn er geen andere trials 
(met ZDV/ddI) die aan de selectiecriteria voldoen.39,40 

De 2 NRTI + NNRTI combinaties (Nevirapine en Efavirenz in de Ozcombo 2 en GS 99-903) 
geven een antivirale effectiviteit (% patiënten met pVL < 50 k/ml) die duidelijk hoger ligt dan 
de bovengrens van het 95% BI uit de studie van Bartlett.22,41,42 

Combinaties van 2 NRTI + NNRTI (Nevirapine en Efavirenz) hebben een goede antivirale 
effectiviteit met daarnaast een lage uitval (lost-to-follow-up) die onder de 10% per studie-arm 
ligt. Het percentage patiënten dat op week 48 ‘uitvalt’ ligt boven de 20% in alle overige 
studies, (behoudens in de Ozcombo 1, ± 10% per arm) zie tabel A.21 

Behalve in de START 2 trial is in alle andere studies het percentage patiënten met graad 3 
en 4 bijwerkingen boven de 10%.19-21,24,41,42 In de INCAS studie zijn de bijwerkingen niet 
gegradeerd, maar het percentage uitvallers t.g.v. bijwerkingen in de NVP arm is 10%.39,40 

De CD4 stijging is in alle studies in de verschillende armen gelijkwaardig, alleen in de Start 1 
is deze stijging significant beter in de d4T-arm en in de Start 2 in de ZDV-arm.2,19-24,39-42 

De meeste studies gaan uit van equivalentie in hun powerberekening met een power van 
80% met een aantoonbaar verschil (delta, Δ) van 15% in het percentage patiënten met een 
niet detecteerbare pVL of een verschil in gemiddelde pVL. Alleen de Ozcombo 1 studie heeft 
een lage powerberekening van 53%.21 



 

 
Richtlijn Antiretrovirale Behandeling, 2007 217 

Herziene versie november 2006 
In de GS 99-903 (27), waarbij tenofovir en d4T beide in combinatie met 3TC en EFV op 
basis van equivalentie met elkaar vergeleken worden, blijkt 76% van de patiënten in de 
tenofovir arm een pVL < 50 k/mL te hebben en 79% in de d4T arm. In de tenofovir arm is na 
48 en na 144 weken bij deze patiënten een significant beter lipiden patroon (lager nuchter 
trigyceriden, totaal- en LDL-cholesterol) aanwezig. n en een en de  is nog niet gepubliceerd 
en voldoet niet aan de selectiecriteria. 
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Tabel B: Beoordeling effectiviteit, uitval en bijwerkingen van combinaties met Abacavir in voornamelijk naïeve patiënten (studies die 
voldoen aan selectiecriteria voor effectiviteit) 
Trial or 
study 
 

Inclusion criteria 
Real median or mean 
value of parameter 
(#) 

Therapy arms Randomisation 
and design* 

Power 
analysis 
and 
Statistics 

% patiënts 
pVL <50 k/ml 
at week 48 (ITT 
analysis) 

% patiënts 
lost to 
follow up at 
48 week 

Dosing 
regimen 
and pillload 

Incidence of different adverse events and remarks 

ABACAVIR 
CNA 3003* 
(18,25) 
 (not 
published) 

N=164 (naïve) CD4≥ 
100(450#) cellen/mm3, 
pVL no restriction log 
(4,5#)  

ZDV/3TC/ABC vs 
ZDV/3TC, ABC 
added at w 16 

DB, R, from w 16 
OL 

No 
information 

74% pVL < 400 
k/mL 

No 
information 

ZDV/3TC/AB
C 2 dd 1 tabl 

No information on AEs. 

Target 
(NZT 4005) 
(23,26) 

n=87 (PI naïve, ± 50% 
NRTI exp.) , CD4 > 50 
(506#) pVL <50,000 
log (3,1#) 

ZDV/3TC/ABC Ja: OL (non 
comparative) 

Descriptive 52% pVL<50 
k/mL 

15% ZDV/3TC/AB
C 2 dd 1 tabl 

41% had treatment related AE: 15% withdrew for AE, 41% 
nausea, 36% malaise/fatique, 15% nausea/vomiting, 15% 
diarrhea, 14% headache, 14% sleep disorder, 8% temperature 
disturbance, 7% dizzinesstients, 7% feeding problems, 5% ELE, 
4% skin rashes, 4% experienced a suspected hypersensitivity 
reaction to ABC.  

ESS40001* 
(CLASS) 
(27) 
(not 
published) 

n=291 (naïve) , CD4 
and pVL no restriction 
(?#, 32% <200) (?#) 

ABC/3TC/d4T vs 
ABC/3TC/EFV vs 
ABC/3TC/APV/RI
T 
(dosage APV/RIT 
not stated) 

R, OL No 
information 

ABC/3TC/d4T 
73% 
ABC/3TC/EFV 
93% 
ABC/3TC/APV/
RIT 73% (ITT-
observed)  

15% alle 
armen 
tezamen 

ABC/3TC/d4
T 2 dd 2 (D), 
ABC/3TC/EF
V 2dd 1/2 
ABC/3TC/AP
V/RIT ? 

16 of 25 subjects had begun secondary therapy due to virologic 
failure (8 NRTI and 8 PI). Of 26 subjects (9%) discontinued the 
study prematurely, only 5 (2%) were due to study drug-related 
AEs. 7% experienced drug-related gr ¾ serious AEs. ABC 
hypersensitivity was reported in 6% of subjects. 

CAN3014* 
(8,79) 
(not 
published) 

n=342 (naïve) , CD4 
no restriction (316#), 
pVL > 5000 log (4,8#) 

ZDV/3TC/ABC vs 
ZDV/3TC/IDV 800 
mg TID 

R, OL Equivalentie 
? power, 

ZDV/3TC/ABC 
arm 59% 
pVL<50 k/mL 

ZDV/3TC/AB
C arm 15%  

ZDV/3TC/AB
C 2 dd 1 tabl 

Ten ABC/COM subjects (10/165; 6%) reported possible 
hypersensitivity to ABC. 9% (13/151) of ABC/COM subjects vs. 
37% (56/150) of IDV/COM subjects reported difficulty taking the 
regimen, as scheduled 

CNAB 
3005 (10) 

n=562 (naïve) , CD4 
>100 (360#), pVL > 
10.000 log (4,8#)  

ZDV/3TC/ABC vs 
ZDV/3TC/IDV 800 
mg TID 

Ja: R, BD, PL Equivalentie 
?power, 
Δ=12%, 
α=5% 

ABC arm 40% 
Patients BL pVL 
>log 5: 31% (↓) 
 

ABC arm 
35% 

ABC arm 2 
dd 1 tabl 

frequency of treatment-limiting AE or laboratory abnormalities 
were similar. One death in the ABC group was attributed to 
hypersensitivity reaction, which occurred following re-challenge 
with ABC, approximately 3 weeks after initiating study treatment. 
Drug related grade 2-4AE: 17% withdrew for AE,16% nausea, 
10% malaise/fatique, 8% nausea/vomiting, 10% headache, all 
other clin. AE ≤ 5%, lab gr 2-4AE 16% ELE 6%, elevated CK 
7%, all other lab AE ≤ 5% 
CD4 increase: similar in both armen 

ACTG 
5095 (11) 

n=167 (naïve) ZDV/3TC/EFV vs 
ZDV/3TC/ABC vs 

R, DB, PL Equivalentie 
?power, 

Virologisch falen 
na 32 w Trizivir 

  Trial werd na een gemiddelde follow-up van gemiddeld 32 
weken door de DSMB beeindigd 
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Trial or 
study 
 

Inclusion criteria 
Real median or mean 
value of parameter 
(#) 

Therapy arms Randomisation 
and design* 

Power 
analysis 
and 
Statistics 

% patiënts 
pVL <50 k/ml 
at week 48 (ITT 
analysis) 

% patiënts 
lost to 
follow up at 
48 week 

Dosing 
regimen 
and pillload 

Incidence of different adverse events and remarks 

 ZDV/3TC/ABC/EF
V 

arm 21% 
overige 2 armen 
10% tezamen 

ESS 
30009* 
(14) 
(not 
published) 

N = 20 (naïve), CD4 no 
restriction (273#), pVL 
no restriction (82.000#) 

ABC/3TC/tenofovi
r 

OL Power? 52% Virologisch 
falen binnen16 
weken 

   

* Studie of trial voldoet niet aan de criteria voor beoordeling van antiretrovirale effectiviteit 
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Toelichting bij tabel B  
In de studies uit tabel B worden ZDV/3TC of ABC/3TC in combinatie met een PI of een 
NNRTI of als ZDV/3TC/ABC met elkaar vergeleken.10,11,18,25,27,79,80 Een oordeel over de 
antivirale effectiviteit van ZDV/3TC of ABC/3TC als onderdeel van HAART of ZDV/3TC/ABC 
in vergelijking met HAART kan op grond van deze studies worden gegeven. Er zijn maar 
twee studies (Target, een eenarmige niet vergelijkende studie en CNAB 3005, een 
tweearmige gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerde studie) die voldoen aan 
de selectiecriteria, de overige studies werden tot op heden niet gepubliceerd.14,27,78,80 Qua 
antivirale effectiviteit ligt in alle genoemde combinaties (ZDV/3TC of ABC/3TC) het 
percentage patiënten met een pVL < 50 k/ml boven de bovengrens van het 95% BI van 
Bartlett en beschikken dus over een goede antivirale effectiviteit. In de CNAB 3005 werd 
echter equivalentie tussen ZDV/3TC/ABC en ZDV/3TC/IDV qua antivirale effectiviteit 
aangetoond voor patiënten met een uitgang pVL < 100.000 k/ml.10 Het percentage patiënten 
met een pVL < 50 k/ml in de Trizivir-arm was 40% en in de IDV-arm 46%, voor de hoge pVL 
was dit respectievelijk 31% versus 45% (p < 0,05). De ACTG 5095 werd vroegtijdig door de 
DSMB beëindigd omdat in de ZDV/3TC/ABC-arm een significant hoger percentage 
virologisch falen ten opzichte van de controle-armen (efavirenz, placebogecontroleerd) 
voorkwam (voor zowel patiënten met een uitgang pVL < of > 100.000 k/ml).11 

In een open label studie met 20 patiënten behandeld met ABC/3TC/tenofovir (ESS 30009) 
bleken 9 van de 17 gevolgde patiënten (52%) binnen 16 weken virologisch te falen.14 

Het percentage patiënten dat op week 48 ‘uitvalt’ ligt onder de 20% in alle ABC genoemde 
studies behoudens in de CNAB 3005 trial waar deze in de ZDV/3TC/ABC 35% bedraagt en 
de uitval wordt in de CNA 3003 niet genoemd.10,18,25 Omdat een aantal studies nog niet 
gepubliceerd is en in de gepubliceerde studies de gegevens over het percentage patiënten 
met graad 3 en 4 ontbreken (in de CNAB 3005 worden graad 2-4 bijwerkingen 
samengevoegd) is er geen goed inzicht te krijgen over het percentage patiënten met graad 
3-4 bijwerkingen in de ABC gerelateerde studies.10 De CD4 stijging is in de genoemde ABC 
gerelateerde studies gelijkwaardig.13-24 Alle genoemde ABC gerelateerde studies geven 
onvoldoende informatie over hun powerberekening. 
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Tabel C: Beoordeling bijwerkingen combinaties NRTI’s in studies met alleen duo NRTI combinaties bij voornamelijk naïeve patiënten 
(studies die niet voldoen aan selectiecriteria voor effectiviteit) 
Trial or study Randomisation 

and design* 
Inclusion criteria 
Real median or mean value 
of parameter (#) 

Therapy arms Follow-up  Incidence of different adverse events and remarks 

ACTG 175 (32-
34) 

R, DB, Pl control 
Clin. endpoint 

N=2469 (naïve 43% -ZDV 
experienced mean 20 month) 
CD4 200-400 (355#) 
PVL no restriction  

ZDV/ddI vs ZDV/ddC 
vs ddI vs ZDV 

143 week The rate of grade 3 and 4 AEs was for naïve patients higher in the ZDV alone-arm (22%, 
predominantly headache and nausea) than in the other arms. In experienced the rate of 3 and 
4 AEs was similar in all treatment arms. In ZDV/ddC arm: the rate of anemia and neutropenia 
(10%, global p<0,001) and the rate of neuropathy were significantly higher than in the other 
treatment arms.  

CPCRA (35) R, OL 
Clin. endpoint 

N=1102 (naïve (23%),-ZDV 
experienced mean 12 m) 
CD4 < 200 (118#) 
pVL no restriction 

ZDV/ddI vs ZDV/ddC 
vs ZDV 

35 month ZDV/ddI vs ZDV/ddC vs ZDV alone 
% of persons with AEs: all / gr IV,V 39/12%  41/21% 
 33/20% 
% of persons with anemia, neutropenia 12%  13%  12% 
% of persons with GI-symptoms  17%  6%  9% 
% of persons with neuropathy /pancretitis 7/2%  15/<1% 
 7%/<1% 
Therapy with ZDV/ddI resulted in more gastrointestinal adverse effects, and treatment with 
ZDV/ddC, more neuropathy. The rates of AEs leading to discontinuation of treatment was 32,9 
(ZDV/ddI), 32,6 (ZDV/ddI) and 26,5 (ZDV) per 100 person years.  

DELTA 1 en 2 
(30,37) 

R, DB, Pl control 
Clin. endpoint 

Delta 1:naïve n=2124  
Delta 2: ZDV experienced 
n=604 
CD4, pVL: no restriction 
#DELTA 1: CD4 214, log 4,7 
#DELTA 2: CD4 200, log 4,7 

ZDV/ddI vs ZDV/ddC 
vs ZDV 

30 month There was no unexpected toxicity from the combination treatments. Rates of serious AEs were 
27% in ZDV/PL and ZDV/ddI arm and 34% in ZDV/PL and ZDV/ddC arm. Mouth ulcers and 
peripheral neuropathy were seen most often in the ZDV/ddC arm and nausea and vomiting in 
the ZDV/ddI arm. There was a marked excess of severe neutropenia in the ZDV alone arm in 
both DELTA 1 and 2. 

Meta-analyse  
NUCA 3001-2 
NUCB 3001-2 
(17) 

R, DB, Pl control 
NUCB 3002 niet Pl 
control. 
Clin. endpoint 

n=972 (naïve 46%, ZDV 
experienced) CD4 100-500, 
(means 220-350#), pVL no 
restriction 

ZDV/3TC vs ZDV/ddC 
vs ZDV 

>48 week Adverse events were no more frequent with ZDV/3TC than with ZDV alone.  
 

Albi trial 
(30,31) 

R, OL n=151 (naïve ) 
CD4 > 200 (385#) 
pVL 10.000-100.000 (log 
4,54#) 

ZDV/3TC vs d4T/ddI for LD >30 
month 

At month 30 of follow-up, 37 (OT=31%) of 120 patients had ≥1 morphologic change, and 21 
(57%) of 37 had isolated peripheral lipoatrophy; corresponding values for the patients who 
received only NRTI’s throughout follow-up were 20 (30%) of 66 and 14 (67%) of 21, 
respectively. In multivariate analysis, factors associated with presence of LD at month 30 were 
initial assignment to the group receiving d4T and ddI (OR, 6,7; p=0,02), age (OR for being 10 
years older, 3,6; p=0,002), and pVL level at month 30 (OR, 0,4; p=0,007). No difference was 
observed in cholesterol and glucose levels as a function of any pattern of antiretroviral 
exposure. Conclusions: Exposure to d4T and ddI is associated with LD syndrome 
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Trial or study Randomisation 
and design* 

Inclusion criteria 
Real median or mean value 
of parameter (#) 

Therapy arms Follow-up  Incidence of different adverse events and remarks 

(predominantly lipoatrophy). 
ACTG 298 (38) R, DB n=129 (naïve en ZDV exp.) 

CD4 300-600 (407#), pVL no 
restriction (log 4.0#) 

D4T vs ZDV/d4T vs 
ZDV/3TC 

34,1 week In general the treatments were well tolerated. Four patients discontinued their treatment due to 
serious AEs (2 in each ZDV/d4T and ZDV/3TC arm). 10% neutropenia in ZDV arms. 
 

ACTG 306 (44) R, DB, Pl control n=299 (naïve) CD4 200-600 
(395#), pVL no restriction (log 
4,1#) 

ZDV/3TC vs d4T/3TC 
vs ddI/3TC 

48 week In general study treatment was well tolerated with similar rates in all treatment arms. Grade ¾ 
Aes: ZDV/3TC vs d4T/3TC vs ddI/3TC: 31% vs 23% vs 29% (n.s.) 4,8% discontinued their 
treatment due to serious AEs. The most frequent serious AEs were: aches and pain, malaise or 
fatigue, and gastrointestinal complaints. The most frequent serious lab events were: elevated 
liver enzymes and neutropenia. 

White (28) Review of cohort and 
randomized studies  

1)n=8,885  
2)review 

1)ZDV vs d4T based  
2) review 

Tot 5 jaar 1)d4T is associated with lipoatrophy in all 16 studies but one (n=115) Relative risk 1,2-8,7 ZDV 
vs d4T 
2) ZDV anemia and neutropenia: in a- or mildly symptomatic patients 1,1%-9,7%, in AIDS/ARC 
51-61% 
-incidence neuropathy: d4T=4-17%: ddI=relative risk ~1,5: ddI/d4T increases risk of neuropathy 
3,5 fold 
-incidence pancreatitis (n=2613): ddI=0,8% , d4T=1,0%, ddI/d4T=1,5% 
-cases of myopathy, cardiomyapathy, lactic acidosis, renal toxicity are rare (current ZDV 
dosing) 

ACTG 384 (29)
 

R, DB, Pl control 
Nucleoside backbone 
was open label 

N=980 (naïve) CD4 and pVL 
no restriction (278#, log 4,9#) 

D4T/ddI+NFV or EFV 
or EFV+NFV vs 
ZDV/3TC+NFV or EFV 
or EFV+NFV 

28 
maanden 

DSMB ended trial because of high toxicity in d4T/ddI arms compared to ZDV/3TC 
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Toelichting bij tabel C  
Hoewel de in tabel C genoemde studies niet voldoen aan beide sets van selectie- en 
beoordelingscriteria kunnen uit deze studies gegevens verkregen worden over met name 
bijwerkingen die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn.29,32,33 Een deel van de patiënten 
uit de dagelijkse praktijk hebben gezien de Athena-gegevens vaak een slechtere 
uitgangssituatie (lagere CD4 count, hogere pVL) dan in de meeste trials; een situatie die 
deels vergelijkbaar is met de patiënten die aan de oudere studies van voor 1996 
deelnamen.2 Deze studies hebben vaak een lange follow-up waardoor ze informatie kunnen 
geven over de complicaties en bijwerkingen bij langdurige behandeling. 
In de oudere studies (voor de introductie van HAART) waarin duo NRTI combinatie met 
elkaar worden vergeleken ontbreken pVL data na 48 weken. Het zijn in meerderheid studies 
met klinische eindpunten zoals nieuwe opportunistische infectie, nieuwe AIDS-diagnose of 
dood. De belangrijkste van deze studies zijn in tabel C (zie bijlage 1) opgenomen. De 
meerderheid van de geïncludeerde patiënten zijn niet naïef maar werden voorbehandeld met 
ZDV monotherapie. 
De studies in tabel C voldoen dus niet aan de selectiecriteria doordat ze niet voldoen aan de 
eis van homogeniteit en geven geen effectiviteitsdata. 
Combinaties met d4T: er bestaat een sterke associatie tussen d4T gebruik en het ontstaan 
van lipoatrofie (relatieve risico ten opzichte van ZDV-gebruik is 1,2-8,7), daarnaast bestaat 
er een 4-17% kans op neuropathie en 1% kans op pancreatitis.25,26,28 
De combinatie d4T/ddI geeft een 3,5 keer verhoogde kans op neuropathie ten opzichte van 
ZDV en heeft een 1,5% kans op pancreatitis.28 
Combinaties met ZDV: ZDV geeft een verhoogde kans op anemie en neutropenie. De 
frequentie hiervan bedraagt in asymptomatische patiënten 1,1-9,7% en in ARC- of AIDS-
patiënten 15-61%.28 De incidentie van myopathie bij ZDV-gebruik zou maximaal 1,6% zijn 
(gegeven uit de ACTG 016 waarbij tot 1200 mg/dag werd voorgeschreven).28 In de ACTG 
175 (600 mg ZDV per dag) is er geen statistisch verschil in de incidentie van myopathie 
tussen de behandelingsarmen (ZDV alleen versus ZDV/ddI versus ZDV/ddC versus ddI 
alleen).32-34 
Combinaties met ddI: er bestaat een verhoogde kans op perifere neuropathie tot wel 9% en 
op pancreatitis tot wel 7% in bepaalde studies.28,30-37 De maagsapresistente capsule ddI 
moet op een lege maag ingenomen worden (tenminste 2 uur voor en 2 uur na de maaltijd) 
en heeft daardoor een dieetrestrictie. Alle NRTI’s kunnen bijwerkingen geven waarbij in een 
bepaalde HAART-combinatie niet altijd uit te maken is welk geneesmiddel de bijwerkingen 
veroorzaakt of door het eventueel onderliggend lijden. Belangrijke en in frequentie veel 
voorkomende bijwerkingen zijn de gastro-intestinale bijwerkingen (frequentie tot boven 
50%), neurasthenie klachten zoals vermoeidheid, asthenie, hoofdpijn, duizeligheid en 
verhoogde leverenzymen.2,20-24,28,32-38,40,44 
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Tabel D: Beoordeling effectiviteit , uitval en bijwerkingen van PI-based HAART trials/studies die voldoen aan de selectiecriteria voor 
effectiviteit 

Trial of studie 
 

Inclusion criteria 
Real median or mean 
value of parameter (#) 

Therapie-armen Randomisation 
and design* 

Power analysis 
and 
Statistics 

% patiënts 
pVL <50 k/ml 
at week 48 (ITT 
analysis) 

% patiënts 
lost to follow up 
at 48 week 

Dosing regimen 
and pillload 

Incidence of different adverse events 
and remarks 

AMPRENAVIR 
PROAB 3001 
(83) 

n=223 (naïve), CD4 ≥ 
200 (426#), pVL >log 4 
(log4,7 #) 

ZDV/3TC vs 
ZDV/3TC/APV 
(1200 mg BID) 

Ja: R,DB, PL Equivalentie 
≥85% power, 
Δ=20%, α=5% 

APV arm 34% (↓) 
ZDV/3TC arm 1% 

ZDV/3TC/APV 
arm 56% 

ZDV/3TC/APV 2dd 7 
tabl. 

Grade ¾ AEs all: APV arm 14%, 
ZDV/3TC arm 8%. A significant greater 
incidence of drug-related nausea (74% vs 
45%), vomiting (30% vs 14%), rash (25% 
vs 5%) and oral/perioral paresthesia (26% 
vs 6%) was observed in APV arm than 
with ZDV/3TC. (no cholesterol and TG 
were taken) CD4 increase: similar in both 
arms 

FOS-AMPRENAVIR and NELFINAVIR 
APV 3001, 
Neat Study 
(84) 
(not published) 

n=249 (naïve), CD4 no 
restriction (212#), pVL 
>5000 (log4,8#) 

ABC/3TC/f-APV 
(1400 mg) vs 
ABC/3TC/NFV 
(both BID) 

Ja 2:1:R,OL Equivalentie 
? power, Δ=?, 
α=? 

F-APV arm 58% 
NFV arm 42% 

F-APVarm 30%  
NFV arm 46% 

F-APV arm 2dd 3  
NFV arm 2 dd 7 (D) 

Grade 2-4 AEs all: similar in 2 arms (%=?) 
except diarrhea NFV vs f-APV:18% vs 
5%, p=0,002 
Increase, TG: f-APV vs NFV: 30%, <1% 
vs 32%, 30%  
CD4 increase: similar in both arms 

APV 3002, 
Solo Study 
(85,86) 
(not published) 

n=649 (naïve), CD4 no 
restriction (170#), pVL 
>1000 (log4,8#) 
43% pVL>100.000 

ABC/3TC/f-APV/r 
(1200/200) vs 
ABC/3TC/NFV 
(both BID) 

Ja:R,OL Equivalentie 
? power, Δ=?, 
α=? 

F-APV arm 56% 
NFV arm 52% 

F-APV arm 30% , 
NFV arm 31% 

F-APV arm 2dd 6  
NFV arm 2 dd 7 

Grade 2-4 AEs all: similar in 2 arms (%=?) 
behoudens diarree NFV vs f-APV:16% vs 
9%, p=0,008 
Increase clolesterol, TG: f-APV vs NFV: 
1%, 0% vs 6%, 2%  
CD4 increase: similar in both arms 

ATAZANAVIR 
Study AI424-
034 (87) 
(not published) 

n=805 (naïve), CD4> 75 
(322#), pVL>2000 (log 
4,84# ) 
 

ZDV/3TC both BID/ 
ATV 400 QD vs 
ZDV/3TC both BID/ 
EFV 600 mg QD 

Ja: R,DB,PL Equivalentie 
? power, Δ=10%, 
α=5% 

ATV arm 32% (↓) 
EFV arm 37% (↓) 

ATV arm 19% 
EFV arm 22%  

ATV en EFV arm 2 
dd 1 / 2 tabl. 

Grade 2-4 clin en ¾ lab AEs: ATV arm vs 
EFV arm 41 en 44% vs 45 en 16%  
change fasting LDL-c: +1% vs +18% 
(p<0,0001) 
change fasting TG : -9% vs +23% 
(p<0,0001) 
CNS toxicity, rash were more frequent 
with EFV; jaundice including scleral 
icterus was more frequent with ATV 
CD4 increase: similar in both arms 

LOPINAVIR/r and NELFINAVIR  
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Trial of studie 
 

Inclusion criteria 
Real median or mean 
value of parameter (#) 

Therapie-armen Randomisation 
and design* 

Power analysis 
and 
Statistics 

% patiënts 
pVL <50 k/ml 
at week 48 (ITT 
analysis) 

% patiënts 
lost to follow up 
at 48 week 

Dosing regimen 
and pillload 

Incidence of different adverse events 
and remarks 

M 97-863 (45-
47) 

n=653 (naïve), CD4 no 
restriction (323#), pVl 
400-50,000 c/mL (log 
5,0#) 

D4T/3TC/LPV/r vs 
D4T/3TC/NFV (750 
mg TID, later 1250 
mg BID) 

Ja: DB, R  Equivalentie 
80% power, 
Δ=10%, α=5% 

LPV/r arm 67% 
NFV arm 52% 

LPV/r arm 17% 
NFV arm 24% 

LPV/r arm 2dd 5 tabl 
NFV arm 2dd 7 tabl 
(D) 

Grade ¾ AEs all: LPV/r vs NFV 59% vs 
44%. The most common AEs (48w) were 
(LPT/r arm vs NFV arm) abdominal pain 
4.0 vs 3.1 %, asthenia 4.0 vs 3.4%, 
headache 2.4 vs 1.8, diarrhea 15.6 vs 
17.1%, nausea 6.7 vs 4.6 %, vomiting 2.5 
vs 2.4% and grade 3 and 4 lab 
abnormalities, TG >8,5 mmol/L 9.0 vs 
4.9%, cholesterol >7,76 mmol/L 9.3 vs 
1.3%. CD4 increase: similar in both arms 

NELFINAVIR (alleen studies met 2dd 1250 mg) 
Nelfinavir 542 
protocol (48) 
(not published) 

n=560 (PI and 3TC 
naïve),CD4 no restriction 
(275#) and pVL no 
restriction (log 5,0#)  

D4T/3TC+NFV 
1250 BID or with 
NFV 750 TID 

Ja: R geen verdere 
informatie 

Equivalentie 
? power, Δ=?, 
α=? 

% pts pVL <400 
c/ml after 72 w  
TID arm 55% 
BID arm 53% 

Totaal 21% BID arm 2 dd 7 
tab(D) 

Cave PI and 3TC naive and < 6 months 
NRTI use 
AEs and CD4 increase: no information 

Combine (54) n=142 (naïve) , CD4  
no restriction (168#)  
pVL no restriction  
(log 5,2 #) 

ZDV/3TC/NFV 1250 
mg BID vs 
ZDV/3TC/NVP (QD)

Ja: R,OL Equivalentie 
80% power, 
Δ=20%, α=5% 

PVL< 20  
NVP arm 65% 
NFV arm 50% 
For patients with 
BL pVL> log 5 
NVP arm 46% 
NFV arm 57% 
 

NVP arm 33% 
NFV arm 41% 

NVP arm 2 dd 1-3 
tabl. 
NFV arm 2 dd 6 tabl 

Discontinuation due to AEs (NVP arm vs 
NFV arm) 25 vs 21 %: clinical AE all 
grades (NVP arm and NFV arm) diarrhea 
0/36%, nausea/vomiting 10/20%, other GI 
symptoms 8/11%, asthenia 3/7%, 
depression/anxiety 3/6%, rash 14/1%, 
others 11/7% gr ¾ clin.AEs 1/5% 
Lab AE all grades (NVP arm and NFV 
arm) 215/140% 
Lab AE grade 3/4 (NVP arm and NFV 
arm) 29/17% 
ELE: NVP arm all grades/grade ¾: 
90/14% 
ELE NFV arm all grades/grade ¾: 47/7% 
Elevated cholesterol (NVP arm and NFV 
arm) 53/40% 
Elevated TG (NVP arm and NFV arm) 
6/4% 
CD4 increase: similar in both arms 

N= aantal patienten die met behandeling beginnen, CD4 in cellen/mm3, pVL= plasma viral load in werklelijke aantal of log10 k/mL, # staat voor de mediane of gemiddelde CD4 of pVL waarde bij 
inclusie. Randomisatie 1:1 (tenzij anders vermeldt) R= gerandomiseerd, DB= dubbel blind, OL=open label, PL= placebo. Δ verschil in % patienten met pVL < 50 k/mL tenzij anders vermeld: FDA 
houdt voor interventie studies een Δ van ±12% aan. AE= adverse event, ELE= elevated liver enzymes. ↓= lager dan resultaat na 48 w % patienten pVL < 50 k/mL, onderste 95% CI Bartlett, 
D=therapie-arm met dieet restrictie, QOL= Quality Of Life study. Gradering bijwerkingen meestal volgens ACTG of WHO normen, alle=klinische+ laboratorium 
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Tabel E: Beoordeling bijwerkingen PIs bij voornamelijk naïeve patienten (studies die niet voldoen aan selectie criteria voor 
effectiviteit) 
Trial or study Randomisation 

and design* 
Inclusion criteria 
Real median or mean value 
of parameter (#) 

Therapy arms Follow-up  Incidence of different adverse events and remarks 

AMPRENAVIR 
PROAB2002 
(88) 
 

OL, Pl n=84 (PI, 3TC naïve) , CD4 
no 
restriction (390#), pVL >log 
4 (4,9#) 

ZDV/3TC vs ZDV/3TC/ 
APV(900, 1050 or 1200 
mg BID), week 12 APV 
was added to ZDV/3TC 

60 w (n=70) Grade ¾ AEs all: 5,3 % The most common AEs considered to be possibly drug related were 
nausea (46%), rash (APV 900=5%, 1050=15%, 1200=45% no treatment interruption for rash), 
diarrhea (23%), fatigue (23%), oral paresthesia (20%), headache (19%), loose stools (15%), 
vomiting (15%), gaseous symptoms (14%), abdominal pain (11%) other AE <10% (dyspeptic 
synmptoms, pruritis, sleep and taste disorders, paresthesia, elevated TG, ELE) 

ACTG347 (89) DB, Pl, R n=81 (PI, 3TC naïve) , CD4 
>50  
(305#), pVL >5.000 (log 
4,4#)  

APV alone vs ZDV/3TC/ 
APV(1200 mg BID), 

88 days Grade 3 AEs (no gr 4 AE): 24% ( 2 in APV alone arm and 20 in triple arm) (most frequent: 
nausea/ vomiting, astenia/fatigue, aches/pains) Interim review resulted in termination of the APV 
alone arm  

LOPINAVIR/r 
M 97-720 (90) DB, R (dose 

finding) 
n=99 (naïve), CD4 no 
restriction (354#), pVL > 
5.000 (log 4,9)  

D4T/3TC+LPV/r 
200/100 or LPV/r 
400/200 mg 

48 w, OL, 
thereafter  

The most common AEs during 48 w of treatment were nausea = 15%, diarrhea = 20%, vomiting 
= 8%, asthenia =5%, headache and lab abnormalities both 7% (TG >8,5 mmol/L = 11%, 
cholesterol >7,76 mmol/L = 10%) 

NELFINAVIR 
Agouron/ 
Nelfinavir 511 
study (91,92) 

DB, Pl, R (dose 
finding) 

n=297 (naïve), CD4 no 
restriction (297#) and pVL 
no restriction (log 4,9#) 

ZDV/3TC/NFV 500 TID 
vs ZDV/3TC/NFV 750 
TID vs ZDV/3TC  

48 week, at 
24w failures 
on ZDV/3TC 
went on NFV

The range and incidence of AEs (24 w: 11%, 28 w: 6%: asthenia, headache, rash nausea and 
gastrointestinal discomfort) was similar for the two NFV-containing arms, with diarrhea being the 
most common AE (15% in the NFV 500 arm and 20% in the NFV 750 arm). 

Avanti 3 
(93,94) 

DB, Pl, R 
OL after 28 w 

n=105 (naïve), CD4 150-
500 (283#) and pVL no 
restriction (log 4,9#) 

ZDV/3TC/NFV vs 
ZDV/3TC , NFV could 
be added after 28w 

72 w, OL 
after 28 
week  

Incidence of drug related AEs (0-28 weeks) was more common in NFVarm than in the ZDV/3TC 
arm, diarrhea 45 vs 8%, malaise/fatigue 17 vs 0%, nausea 17 vs 0% , headache 13% vs 0%, 
abdominal discomfort/pain 6% vs 0% (all other AE< 5%). 

RITONAVIR 
European-
Australian 
Collaborative 
Ritonavir Study 
(95)  

Pl, R (dose finding 
and 
pharmacokinetic 
study) 

n=84 (naïve and PI naïve), 
CD4 >50 (201#) and pVL no 
restriction (log 4,25#) 

RTV 300, 400, 500, 
600 mg BID 

32w 88-100% of pts had AEs (no frequency of individual AE is given): nausea, circumoral 
paresthesia, elevated hepatic aminotransferase levels, elevated cholesterol (up to 30-40% from 
BL) and elevated triglyceride levels (dose dependent, up to 200-300% from BL). Ten withdrawals 
from the study were judged to be related to ritonavir treatment.  

Markowitz (96) 
 

DB, Pl, R (dose 
finding and 
pharmacokinetic 
study) 

n=62 (naïve and PI naïve), 
CD4 50-500 (149#) and pVL 
> 25.000 (log 5,02#) 

RTV 300, 400 mg TID 
or QID 

12 w 52 pts completed 12-w. 98% of pts had clin. AEs: diarrhea (62%), nausea (30%), headache 
(28%), rash (22%), asthenia fever (both17%), taste perversion, vomiting, circumoral paresthesia, 
dyspepsia (all 15%), dizziness (12%), abdominal pain (10%) were the most: lab AEs (100%): 
reversible elevations in TG (n=25 treated with RTV of whom n=7 TG > 11,3 mmol/L), elevated 
gamma-GT were the most frequent laboratory abnormalities.  

Notermans 
(97) 

OL, R n=33 (naïve), CD4>50 no 
restriction (275#) and pVL no 
restriction (log 5,0#) 

ZDV/3TC/RTV vs RTV 
monotherapy with 
ZDV/3TC added after 
3w  

24 w 94% had AEs the most common were: diarrhea (70%), nausea (79%), peri-oral paresthesia 
(67%), asthenia/malaise (52%) flushes (36%), abdominal pain, taste perversion ( both 27%), 
heachache (24%) fever (21%), Eight patients (24%) withdrew because of side effects. TG level 
rose in both treatment groups, 1 patient had TG .> 11,3 mmol/L 
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Toelichting bij tabel D en E  
Amprenavir: In de POAB 3001 trial met als onderzoeksarmen ZDV/3TC versus 
ZDV/3TC/APV heeft na 48 weken 34% van de patiënten in de ZDV/3TC/APV een pVL < 50 
k/ml, een percentage dat ligt onder het 95% BI (Bartlett voor PI based HAART is 41%).83 
Overigens ligt het percentage patiënten dat uitvalt in de ZDV/3TC/APV (56%) boven de eis 
van de eerste set selectiecriteria. 
Herziene versie november 2006  
Fos-Amprenavir: zie tekst Hoofdstuk 2.2 
Atazanavir: Atazanavir is niet geregistreerd in Nederland (voor behandeling van naïeve 
patiënten). Het middel heeft in een PI based HAART een onvoldoende antivirale werking. In 
de twee-armige gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde studie ZDV/3TC + 
ATV versus EFV bleek het percentage patiënten met pVL < 50 k/ml in de ATV arm met 32% 
onder de onderste grens van het 95% BI van Bartlett te liggen maar de ATV arm was 
antiviraal gelijkwaardig aan de EFV arm.87 

Lopinavir/r: In de M 97-863 trial heeft lopinavir/r een goede antivirale werking.45-47 In de M 
97-863 tweejarige trial waarin lopinavir/r en nelfinavir beide in combinatie met d4T/3TC met 
elkaar vergeleken werden was er een significant verschil in effectiviteit gemeten aan het % 
patiënten met een pVL < 50 k/ml (67% versus 52% p < 0,001) ten gunste van lopinavir/r. 
Nelfinavir: Herziene versie november 2006 zie ook tekst Hoofdstuk 2.2 Er zijn 3 
gepubliceerde studies met effectiviteit resultaten van 2dd 1250 mg nelfinavir (M 97-863 trial 
en Combine) beide tweearmige studies waarbij in de Combine ZDV/3TC + NFV versus NVP 
worden vergeleken en er is de APV 3002 studie met de NFV arm (zie bespreking fos-
APV).45-47,85,86 Het percentage patiënten met pVL < 50 k/ml in de NFV armen zijn 
respectievelijk 52%, 50% en 52% (de percentages liggen binnen het 95% BI van Bartlett). 
Ritonavir: Er zijn 2 studies met 48 weeks resultaten maar deze geven onvoldoende 
informatie over effectiviteit en bijwerkingen: 
1. Spanish Earth-1 studie (AIDS 1999;13:2377-88) inclusie voor behandeling CD4 > 500 

cells/mm3 (n=33). 
2. ACTG 315 (JID 200;18:491-7) na 48 w alleen gegevens van de 40/53 patiënten 

waarvan baseline genotype bekend is. 
Ritonavir heeft een zeer ongunstig bijwerkingen profiel (zie tabel E).95-97 

Ritonavir boosted: Indinavir/ritonavir: er zijn geen studies met indinavir/ritonavir bij alleen 
naïeve patiënten met 48 weeks resultaten (geen officiële registratie voor deze combinatie). 
Saquinavir/ritonavir: Herziene versie november 2006 zie tekst Hoofdstuk 2.2 
Saquinavir: Er zijn geen gepubliceerde studies die voldoen aan de selectie criteria voor 
effectiviteit. 
Uit tabel D blijkt dat er maar 2 proteaseremmers, lopinavir/r en nelfinavir gecombineerd met 
2 NRTI’s zijn die over goede antivirale werking beschikken en voldoen aan de selectiecriteria 
om als initiële therapie bij naïeve volwassen patiënten voor te schrijven.45-48,54,85,86 In de M 
97-863 trial waarin lopinavir/r en nelfinavir beide in combinatie met d4T/3TC met elkaar 
vergeleken werden was er een significant verschil in effectiviteit gemeten aan het 
percentage patiënten met een pVL < 50 k/ml na 48 weken (67% versus 52% p < 0,001) ten 
gunste van lopinavir/r.45-47 

Het percentage patiënten dat op week 48 ‘uitvalt’ ligt in de LPV/r studie M 97-863 onder de 
20% en in alle andere studies met NFV boven de 20% (Combine, 41% en Nelfinavir 542 
studie 21%).48,54 
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In de M 97-863 was er geen significant verschil in het percentage alle (klinisch en 
laboratorium) graad 3 en 4 bijwerkingen {LPV/r versus NFV: 59% versus 44%, waarvan 
hypercholesterolemie (cholesterol > 7,76 mmol/l) 9,0% versus 4,9% en hypertriglyceridemie 
(TG > 8,5 mmol/l) 9,3% versus 1,3 %}.45-47 In de M 97-720 studie blijkt 10% van de patiënten 
graad 3 en 4 hypercholesterolemie en 11% graad 3 en 4 hypertriglyceridemie te hebben. 

In de Combine studie heeft 7% van de patiënten in de NFV arm graad 3 en 4 bijwerkingen.54 
De frequentie van graad 1-4 hypercholesterolemie is 40% waarvan 4% graad 3-4 en van 
hypertriglyceridemie is 40% (alleen maar graad 1 en 2). 
Diarree is de belangrijkste bijwerking van nelfinavir waarvan de incidentie tot 35% (in de 
Combine) kan oplopen.54 In de M 97-863 was de frequentie van diarree LPV/r 15,6% en voor 
NFV 17,1% (niet significant verschillend).45-47 

De meeste studies uit tabel D gaan uit van equivalente zonder powerberekening maar alleen 
de M97-863 en de Combine studie geven een powerberekening van 80% aan met een Δ 
van respectievelijk 10% en 20% (FDA hanteert ~12%).45-57,54 
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Tabel F: Beoordeling effectiviteit , uitval en bijwerkingen van NNRTI - based HAART trials/studies die voldoen aan de selectiecriteria 
voor effectiviteit 
Trial or 
study 
 

Inclusion criteria 
Real median or 
mean value of 
parameter (#) 

Therapy arms Randomisation
and design* 

Power 
analysis 
and 
Statistics 

% patiënts 
pVL <50 k/ml 
at week 48 
(i.t.t. analysis) 

% patiënts 
lost to follow 
up at 48 
week 

Dosing regimen 
and pillload 

Incidence of different adverse events and 
remarks 

EFAVIRENZ 
DMP 266-
006 (49,52) 

N=450 (PI,NNRTI, 
3TC naïve) CD4 > 
50 (341#), pVL>4 
log (4,8#) 

EFV 600/ZDV/3TC 
vs EFV 600/IDV 
1000 mg TID vs 
ZDV/3TC/IDV 800 
mg TID 

Ja: R, OL ?power, Δ=? 
α=? 

ZDV/3TC/EFV 
arm 64% 
ZDV/3TC/EFV 
arm met BL 
pVL >log 5 
(n=30) =92% 

ZDV/3TC/EFV 
arm 7% 

ZDV/3TC/EFV arm 
2 dd 1 en 2 

ZDV/3TC/EFV arm (no severs AE): nausea 12%, 
vomiting 7%, pain 2%, non severe rash 34%, CNS 
symptoms 58% (dizziness, impaired concentration, 
insomnia, abnormal dreaming) with a median 
duration of 19-22 days 
CD4 increase: similar in both arms 
 

NEVIRAPINE 
INCAS 
(39,40) 

n=151 (naïve) , 
CD4  

200-600 (363#),pVL  
no restriction  
(log 4,5 #)  

ZDV/NVP vs 
ZDV/ddI vs 
ZDV/ddI/NVP 

Ja: R, DB 90% power, 
Δ=0,75 SD 
between 
treatment 
arms α=0,5 

ZDV/ddI/NVP 
arm pVL< 20= 
45% 

ZDV/ddI/NVP 
arm 22% 

ZDV/ddI/NVP arm 
2dd 2 tabl (D) 

All grades AEs in NVP treated patients (n=98): 
nausea 67%, vomiting 29%, rash 22%, headache 
26%, fatigue 20%, diarrhea 15%, ELE 15%, myalgia 
12%, abdominal pain 11%, anorexia 11%, flatulence 
10% 

Ozcombo 2 
(22) 

n=65 (naïve) CD4 
>50 (399#), pVL no 
restriction (log 
4,63#) 

ZDV/3TC/NVP vs 
ddI/d4T/NVP vs 
d4T/3TC/NVP 

Ja: R, OL 80% power, 
Δ mean pVL 
decrease of 
log 0,5 op 
w48, α=5% 

ZDV arm 73% 
ddI arm 68%  
d4T arm 80% 
p=0,41 (w52) 

All arms 
together 26% 

ZDV/3TC/NVP 2 dd 
2 tabl 
ddI/d4T/NVP 2 dd 
2-3tabl(D) 
d4T/3TC/NVP 2 dd 
3 tabl 

Discontinuation due to AE (ZDV/3TC vs ddI/d4T vs 
d4T/3TC) 15/18/13%, all grade all AE 50/27/43% 
Grade ¾ ELE: 3 arms together 8 % 
Grade ¾ all AE: 3 arms together 29 % 
CD4 increase: similar in 3 arms 
QOL: similar in 3 arms 

Combine 
(54) 

n=142 (naïve) , 
CD4  

no restriction 
(168#)  

pVL no restriction  
(log 5,2 #)  

ZDV/3TC/NFV 
1250 mg BID vs 
ZDV/3TC/NVP 
(QD) 

Ja: R,OL Equivalentie 
80% power, 
Δ=20%, 
α=5% 

PVL< 20  
NVP arm 65% 
NFV arm 50% 
For patients 
with BL pVL> 
log 5 
NVP arm 46% 
NFV arm 57% 
 

NVP arm 33%
NFV arm 41%

NVP arm 2 dd 1-3 
tabl. 
NFV arm 2 dd 6 
tabl (D) 

Discontinuation due to AEs (NVP arm vs NFV arm) 
25 vs 21 %: clinical AE all grades (NVP arm and NFV 
arm) diarrhea 0/36%, nausea/vomiting 10/20%, other 
GI symptoms 8/11%, 
asthenia3/7%,depression/anxiety 3/6%, rash 14/1%, 
others 11/7% gr ¾ clin.AEs 1/5% 
Lab AE all grades (NVP arm and NFV arm) 
215/140% 
Lab AE grade 3/4 (NVP arm and NFV arm) 29/17% 
ELE: NVP arm all grades/grade ¾: 90/14% 
ELE NFV arm all grades/grade ¾: 47/7% 
Elevated cholesterol (NVP arm and NFV arm) 
53/40% 
Elevated TG (NVP arm and NFV arm) 6/4% 
CD4 increase: similar in both arms 
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Trial or 
study 
 

Inclusion criteria 
Real median or 
mean value of 
parameter (#) 

Therapy arms Randomisation
and design* 

Power 
analysis 
and 
Statistics 

% patiënts 
pVL <50 k/ml 
at week 48 
(i.t.t. analysis) 

% patiënts 
lost to follow 
up at 48 
week 

Dosing regimen 
and pillload 

Incidence of different adverse events and 
remarks 

EFAVIRENZ and NEVIRAPINE 
SENC trial 
(50) 

N=67 (naive) CD4>  
100 (381#) pVL 

500- 
100.000 (23.200#) 

d4T/ddI/NVP vs 
d4T/ddI/EFV 

Ja; R,OL ?power, Δ=? 
α=5% 

NVP arm 64% 
EFV arm 74% 

NVP arm 36 
% 
EFV arm 16 
% 

NVP arm 2dd 3-2 
tabl 
EFV arm 2 dd 2-3 
tabl both (D) 

All grades AEs (NVP arm vs EFV arm),all AE 
80/152%, rash 11/10%, CNS symptoms 0/41%, 
peripheral neuropathy 6/10%, GI symptoms 6/10%, 
pancreatitis 0/3%, lipodystrophy 3/17%, ELE 26/17%, 
grade ¾ ELE 14/10%, elevated cholesterol 3/17% , 
elevated TG 0/3% (no significant difference between 
occurrence of individual AE ) 
CD4 increase: similar in both arms 
 
 
 

2NN Study 
(51,53) 
congres 
abstracts 

N=1216(naïve), 
CD4  

d4T/3TC/NVP 
400QD vs 
d4T/3TC/NVP 200 
BID vs  
d4T/3TC/EFV vs 
d4T/3TC/NVP/EFV

Ja; R,OL ?power, Δ=? 
α=? 

NVP-QD arm 
70 % 
NVP-BID arm 
65% 
EFV arm 70 % 
NVP/EFV arm 
63% 

NVP-QD arm 
?% 
NVP-BID arm 
?% 
EFV arm % 
NVP/EFV arm 
?% 

NVP-QD arm 2dd 
4-2  
NVP-BID arm 2dd 3
EFV arm 2dd 2-3 
NVP/EFV arm 2 dd 
3-4 

See below 

Main Results patients (n=1216) NVP QD(n=220) NVP BID(n=387) EFV QD(n=400) EFV+NVP QD(n=209) 
% patients with treatment failure 43,6  43,7  38,3  53,1 
% patients pVL <50 k/mL  70,0  65,4  70,0  62,7 
CD4 increase cells/mm3   170  160  160  150 
% patients with grade ¾ AE  27,7  27,1  22,3  35,4 (p<0,001) 
% patients with liver associated lab AE 13,2  7,8  4,5  8,6 
% patients with other lab AE  8,2  12,9  8,8  9,6 
Lipid parameters (all mmol/L)  n=142  n=275  n=289  n=127 
change in TG   0,20*  0,05*  0,37  0,45 (*=n,s) 
change in total cholesterol  1,01  0,95  1,11  1,41 
change in total LDL-cholesterol 0,56  0,54  0,70  0,80 
change in total HDL-cholesterol 0,35  0,37  0,25  0,41 
total cholesterol/HDL-cholesterol ratio -0,32  -0,41  0,05*  -0,20* (*=n.s) 
N= aantal patienten die met behandeling beginnen, CD4 in cellen/mm3, pVL= plasma viral load in werklelijke aantal of log10 k/mL, , # staat voor de mediane of gemiddelde CD4 of pVL waarde bij 
inclusie. Randomisatie 1:1 (tenzij anders vermeldt) R= gerandomiseerd, DB= dubbel blind, OL=open label, PL= placebo. Δ verschil in % patienten met pVL < 50 k/mL tenzij anders vermeld: FDA 
houdt voor interventie studies een Δ van ±12% aan. AE= adverse event, ELE= elevated liver enzymes. ↓= lager dan resultaat na 48 w % patienten pVL < 50 k/mL, onderste 95% CI Bartlett, 
D=therapie-arm met dieetrestrictie, ELE= elevated liver enzymes, QOL= Quality Of Life study. Gradering bijwerkingen meestal volgens ACTG of WHO normen, alle=klinische+ laboratorium 
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Tabel G: Beoordeling bijwerkingen van Efavirenz en Nevirapine in studies van voornamelijk naïeve patienten (studies die niet 
voldoen aan selectiecriteria voor effectiviteit) 
Trial or study Randomisation 

and design* 
Inclusion criteria 
Real median or mean value 
of parameter (#) 

Therapy arms Follow-up Incidence of different adverse events and remarks 

EFAVIRENZ (studies met combinaties PI/EFV niet opgenomen) 
DMP 266-005 
(congres 
abstract) (55) 

R, PL, dose-finding n=101 (naïve) , CD4>50 
(368#), pVL >log 4 (4,7 #)  

ZDV/3TC +EFV 200, 
400, 600 mg QD 

36 week % of patients reporting AEs including headaches and nausea was similar in the different 
treatment arms (no % mentioned). Six out of 24 in the EFV 600mg group terminated study early 
because of adverse events compared to no (0/36) patients in EFV 200 mg group. 

NEVIRAPINE 
ISS 047 (56) DB, R, PL n=68 (naïve) , CD4 <200 

(64#) 
 cellen/mm3, pVL no 
restriction  
 (log 5,8 #) m/mL, descriptive, 
no power analysis  

ZDV/ddI vs 
ZDV/ddI/NVP 

48 week pVL and CD4 responses were significantly higher with the triple combination therapy. % patients 
with pVL< 400 c/mL after 24 and 48w were 63% and 27% for the NVP/ZDV/ddI group and 13% 
and 38% (p<0,001) for the ZDV/ddI group respectively. Rates of (all grade) AEs were similar. 5 
(15%)patients developed rash (1 in placebo arm), 3 withdrew for rash.  

Virgo (57,58) Non-R, OL n=100 (naïve) , CD4>200 
 (413#), pVL > 5000 (log 4,7 
#), 
descriptive, no power 
analysis 

d4T/ddI/NVP 200 mg 
BID vs d4T/ddI/NVP 
400 mg QD 

2 year Grade 2-4 AE: 44%, rash 24%, drug-related ELE 13 % (6% grade 4), digestive symptoms (only 
gr 2) 9%, peripheral neuropathy (gr 2-3 ) 6%, elevated amylase 7%, hepatic cholestasis 9%, 
miscellaneous 10% 
At 2 years, lipoatrofy, attributed to d4T 11% (7/61) 

Spanish Scan 
(59) 

R, OL n=94 (naïve) , CD4>500 
 (690#) cells/mm3, pVL 
5000log (log 4,4 #) m/mL 
descriptive, no power 
analysis 
tonsillar tissue substudy 

d4T/ddI/NVP 200 mg 
BID vs d4T/ddI/NVP 
400 mg QD 

12 months After 12 months, 68% vs 73% (ITT) of patients who received NVP BID vs QD had pVL< 200 
m/mL, respectively. The percentages of patients in each group with pVL< 5 c/mL at 12 months 
were 40% (once daily) and 45% (twice daily) (ITT). Treatment was interrupted due to AEs in 8% 
(n=4 who received once-daily ddI/NVP and n=3 treated with twice-daily doses), rash 9%, 
hepatitis/jaundice 3%, digestive symptoms 2%, peripheral neuropathy 1%, pancreatitis 1%. 

ACTG 241 (60-
63) 

DB, R, PL (OL for 
ZDV/ddI), clinical 
endpoint study 

n=398 (NRTI exp.) , CD4 < 
350  
 (137#) cellen/mm3, pVL no  
restriction (log 6,4 #) c/mL 

NVP added to ZDV/ddI 
vs continuation 
ZDV/ddI 

48 week Severe rash was the only significant AE between treatment arms (NVP arm 9%, ZDV/ddI arm 2% 
p=0,002), gr 3-4 clinical AE in NVP arm 30% (nausea/vomiting 5%, other GI symptoms 6%,rash 
9%, headache 4%, fatigue 20%, temp >39,5 6%, peripheral neuropathy 3%, others 14% ), gr 3-4 
lab AE in NVP arm 30% (ELE 8%), gr 3-4 clinical AE in ZDV/ddI arm 24% gr 3-4 lab AE in 
ZDV/ddI arm 26% (ELE 5%) 
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Toelichting bij tabel F en G 
In vergelijkende studies bij naïeve patiënten is aangetoond dat zowel efavirenz (1 maal daags 
600 mg) (DMP 266-006, Senc, 2NN study) als nevirapine (2 maal daags 200 mg) (Incas, 
Ozcombo 2, Combine, Senc, 2NN study) een vergelijkbare antiretrovirale effectiviteit en een 
vergelijkbaar uitzicht op immunologisch herstel geven indien gecombineerd met twee 
nucleoside reverse transcriptaseremmer.22,39,40,49-54 

In vrijwel alle geselecteerde studies laten de combinatie van 2 NRTI’s + NNRTI, zowel voor 
efavirenz als voor nevirapine, een goede antivirale effectiviteit zien (percentage patiënten met 
pVL < 50c/ml) die hoger ligt als de bovenste grens van het 95% BI van Bartlett (voor 2 NRTI’s + 
NNRTI ligt de bovengrens van het 95% BI op 59%).49-53 

In de DMP 266-006 (ZDV/3TC/EFV), Senc (d4T/ddI/EFV), 2NN study (d4T/3TC/EFV) was het 
percentage patiënten met pVL < 50 k/ml in de EFV armen respectievelijk: 64%, 74% en 70%.49-

53 In de Incas (ZDV/ddI/NVP arm), Ozcombo 2 (ZDV/ddI/d4T arm), Combine (ZDV/3TC/NVP 
arm), Senc (d4T/ddI/NVP arm), 2NN study (d4T/3TC/NVP QD of BID) was het percentage 
patiënten met pVL < 50 k/ml in de NVP armen respectievelijk: 45%, 73%, 68%, 80%, 65%, 64% 
en 70% (QD arm) en 65%.22,39,40,50,51,53,54 

In vrijwel alle genoemde studies liggen in de NNRTI armen het resultaat boven de bovengrens 
van het 95% BI van Bartlett. In de DMP 266-006 en Combine trial, een drie-armige en een twee-
armige studie is aangetoond dat een combinatie van 2 NRTI’s met zowel efavirenz (1 maal 
daags 600 mg) als nevirapine (2 maal daags 200 mg) een vergelijkbare antiretrovirale 
effectiviteit hebben bij patiënten met een baseline plasma virale titer > 100.000 c/ml.49,52,54 

In de 2NN studie en Senc trial is aangetoond dat in een directe vergelijking tussen 2 NRTI’s + 
nevirapine 2 maal daags 200 mg en 2 NRTI’s + efavirenz 1 maal daags 600 mg een 
vergelijkbaar antiretrovirale effectiviteit hebben.50,51,53 

Het percentage patiënten dat op week 48 ‘uitvalt’ ligt boven de 20% in alle studies behoudens in 
de EFV arm van de DMP 266-006 en in de EFV arm van SENC study.49,50,52 

Graad 1-4 bijwerkingen komen zowel in de Efavirenz als in de Nevirapine armen in de 
verschillende studies zeer frequent (soms 100%) bij de deelnemers voor. 
Graad 3-4 bijwerkingen worden in 10-30% van de patiënten beschreven. In de 2NN studie bleek 
nevirapine 1 maal daags 400 mg een grotere kans op laboratorium hepatotoxiciteit geeft in 
vergelijking met nevirapine 2 dd 200 mg en met efavirenz 1dd 600 mg.51,53 

Een goede vergelijking tussen efavirenz (1dd 600 mg) en nevirapine (2 dd 200 mg) wat betreft 
de incidentie van graad 3-4 fysieke bijwerkingen, laboratoriumafwijkingen en verhoging van 
leverenzymen wordt in de 2NN studie gegeven waarbij er geen significant verschil aanwezig is 
in de verschillende bijwerkingen tussen efavirenz 1 dd 600 mg en nevirapine 2 dd 200 mg.51,53 

Wat betreft het ontstaan van lipidespectrumafwijkingen bleek in de 2NN studie dat er een 
significante stijging van totaal cholesterol, HDL-c in alle behandelingsarmen optrad.51,53 Alleen 
trad in de beide NVP armen een significant grotere stijging in HDL-c op leidend tot een 
gunstigere totaal-cholesterol/HDL-cholesterol-ratio. Alleen in de Efavirenz arm trad er een 
significante stijging van het triglyceride gehalte. 
Alleen in de INCAS, Ozcombo en Combine studie is een powerberekening gegeven die in alle 
drie de studies adequaat is.21,22,39,40,54 
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BIJLAGE 2. TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 3. 
 
Tabel 1a. Pediatrisch HIV-classificatiesysteem: klinische categorieën 31 
(CATEGORIE N  -  NIET SYMPTOMATISCH 
Kinderen zonder tekenen of symptomen van HIV-infectie of kinderen die slechts één symptoom 
hebben zoals genoemd in categorie A. 
CATEGORIE A  -  MILD SYMPTOMATISCH 
Kinderen met twee of meer van de onderstaande symptomen, maar geen symptomen zoals 
weergegeven in categorie B en C: 
− Lymfadenopathie ( > 0.5 cm op meer dan twee plaatsen; bilateraal = één plaats) 
− Hepatomegalie 
− Splenomegalie 
− Dermatitis 
− Parotitis 
− Terugkerende of persisterende bovenste-luchtweginfecties, sinusitis of otitis media 
CATEGORIE B  -  MATIG  SYMPTOMATISCH 
Kinderen met andere HIV-symptomen zoals beschreven in categorie A of C. Voorbeelden hiervan 
zijn o.a.: 
− Anemie ( < 5 mmol/l), neutropenie (< 1.000/mm3) of trombocytopenie (< 100.000/mm3)  

> 30 dagen aanhoudend 
− Bacteriële meningitis, pneumonie of sepsis (1 episode) 
− Candidiasis, oropharyngeaal (spruw) aanhoudend (> 2 mnd) bij kinderen > 6 mnd 
− Cardiomyopathie 
− Cytomegalovirus-infectie (aanvang na de  leeftijd van 1 mnd) 
− Diarree, recidiverend of chronisch 
− Hepatitis 
− Herpes simplex virus (HSV) stomatitis, recidiverend (meer dan twee episodes binnen één jaar)
− HSV-bronchitis, pneumonitis of oesofagitis (aanvang voor leeftijd van 1 mnd) 
− Herpes zoster (gordelroos) ten minste twee gescheiden episodes of meer dan één dermatoom
− Leiomyosarcoom 
− Lymphoïde interstitiële pneumonie (LIP) of pulmonaal lymphoïd hyperplasie complex 
− Nefropathie 
− Nocardiosis: aanhoudende koorts (duur > 1 mnd) 
− Toxoplasmose (aanvang voor leeftijd van 1 mnd) 
− Varicella, gedissemineerd (gecompliceerde waterpokken) 
CATEGORIE C  - ERNSTIG  SYMPTOMATISCH 
Kinderen met symptomen zoals weergegeven in ‘the 1987 surveillance case definition for acquired 
immunodeficiency syndrome’, met uitzondering van LIP (nu categorie-B-symptoom):  
- Ernstige bacteriële infecties, multipele of recidiverend (elke combinatie van tenminste twee 

d.m.v. kweek bevestigde infecties binnen een periode van twee jaar) van de volgende types: 
sepsis, pneumonie, meningitis, bot- of gewrichtsinfectie, of een abces van een inwendig 
orgaan of een lichaamsholte (behalve otitis media, oppervlakkige huid- of mucosa-abcessen 
en catheter-gerelateerde infecties) 
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− Candidiasis, oesofageaal of pulmonaal (bronchi, trachea, longen) 
− Coccidiodomycosis, gedissemineerd (niet in de longen gelocaliseerd of extrapulmonaal in 

combinatie met andere lokalisatie, cervicale of hilaire lymfeklieren) 
− Cryptococcosis, extrapulmonaal 
− Cryptosporidiosis of isosporiasis met diarree (aanhoudend > 1 mnd) 
− Cytomegalovirusinfectie (aanvang van symptomen voor leeftijd van 1 mnd) op een andere 

plaats dan de lever, milt of lymfeklieren 
− Encefalopathie, ten minste één van de volgende progressieve bevindingen, aanwezig 

gedurende ten minste twee maanden waarbij een andere bijkomende ziekte (behalve HIV-
infectie) die de klachten kan verklaren, afwezig is: 

a) niet bereiken van een ontwikkelingsfase, het terugvallen in ontwikkelingsfases of 
vermindering van intellectueel vermogen, geverifieerd door standaard 
ontwikkelingsschalen of neuropsychologische testen 

b) verminderde hersengroei of verworven microcefalie aangetoond door het meten van de 
schedelomtrek of hersenatrofie aangetoond door CT of MRI (opeenvolgende metingen 
zijn noodzakelijk voor kinderen < 2 jaar) 

c) verworven symmetrische motorische stoornis die tot uiting komt door twee van de 
volgende: parese, pathologische reflexen, ataxie, loopstoornis 

− Herpes-simplex-virusinfectie met mucocutaan ulcus aanhoudend > 1 mnd, of bronchitis, 
pneumonie of oesofagitis (duur niet van belang) bij kinderen > 1 mnd leeftijd 

− Histoplasmosis, gedissemineerd (extrapulmonaal of in longen in combinatie met andere 
lokalisatie, cervicale of hilaire lymfeklieren) 

− Kaposisarcoom 
− Lymfoom, primair in de hersenen 
− Lymfoom, klein, non-cleaved cell (Burkitt’s), immunoblastisch of grootcellig lymfoom of  B-cel 

of onbekend immunologisch fenotype 
− Mycobacterium tuberculosis, gedissemineerd of extrapulmonaal 
− Mycobacterium avium complex of Mycobacterium kansasii, gedissemineerd (extrapulmonaal 

of  in longen in combinatie met andere lokalisatie, cervicale of hilaire lympheklieren) 
− Pneumocystis carinii pneumonie 
− Progressieve multifocale leucoencefalopathie 
− Salmonella (non-typhoid) sepsis, recidiverend 
− Toxoplasmose in de hersenen, begin leeftijd > 1 mnd 
− Cachexie waarbij de afwezigheid van een bijkomende ziekte anders dan HIV-infectie de 

volgende bevindingen kan verklaren: 
a)  aanhoudend gewichtsverlies > 10% van de baseline, OF 
b)  dalende kruising van tenminste twee van de volgende percentiellijnen op het  
 groeidiagram (gewicht naar leeftijd) (b.v. 95, 75, 50, 25, 5) bij kinderen > 1 jaar, OF 
c)  < 5e percentiel op groeidiagram (gewicht naar lengte) op twee opeenvolgende 
 metingen met een tussenpoos > 30 dagen, EN  

a) chronische diarree (ten minste 2x ontlasting per dag gedurende > 30 dagen), OF  
b) gedocumenteerde koorts (> 30 dagen, intermitterend of continu)  
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Tabel1b. Het in 1994 herziene pediatrisch HIV-classificatiesysteem: immunologische 
categorieën uitgaande van aan de leeftijd gerelateerd CD4-getal en/of percentage 31  
Immunologische 
categorieën 

Leeftijd van het kind 

 < 12 mnd 1 - 5 jaar 6 - 12 jaar 

 CD4/mm3 % van totaal 
aantal 

lymfocyten 
(CD3) 

CD4/mm3 % van totaal 
aantal 

lymfocyten 
(CD3) 

CD4/mm3 % van totaal 
aantal 

lymfocyten 
(CD3) 

1. Geen aanwijzingen 
     immunosuppressie 

> 1.500 > 25 > 1.000 > 25 > 500 > 25 

2. Matige 
    immunosuppressie 

750-1.499 15-24 500-999 15-24 200-499 15-24 

3. Ernstige 
    immunosuppressie 

< 750 < 15 < 500 <15 < 200 < 15 

 
Tabel 1c. Het pediatrische HIV-classificatiesysteem 31 
 Klinische categorieën 

Immunologische  
categorieën 

N: geen tekenen/ 
     symptomen 

A: Milde 
tekenen/ 
     symptomen 

B: Matige 
tekenen/ 
     symptomen 

C: Ernstige 
tekenen/          
symptomen 

1. Geen aanwijzingen 
    immunosuppressie 

N1 A1 B1 C1 

2. Matige aanwijzingen 
    immunosuppressie 

N2 A2 B2 C2 

3.Ernstige 
aanwijzingen 
    immunosuppressie 

N3 A3 B3 C3 
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Tabel 2. Het moment van start van medicatie bij kinderen. Voor kinderen ouder dan 12 
jaar zie startcriteria bij volwassenen.  
(Hoofdstuk 2 van deze richtlijnen)  
 
Leeftijd in 
jaren 

CD4 cellen 
per mm3 

% CD4 van 
totaal aantal 
CD3+ T-
cellen 

Plasma 
HIV-1-RNA 
in k/ml 

Behandeling Literatuur 

< 1 < 1750 < 25% 
1-2 < 1000 
3-6 < 750 
6-12 < 500 

<15% 
> 100.000 Ja B 

< 1 > 1750 > 25% 
1-2 > 1000 
3-6 > 750 

> 15% 

6-12 > 500 < 15% 

> 100.000 Ja B 

< 1 > 1750 > 25% Overweeg 
start 

D 

1-2 > 1000 
3-6 > 750 
6-12 < 500 

> 15% 

< 100.000 

Nee D 
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Tabel 3: Studies bij kinderen met ritonavir (RTV) 
Auteur Combinatie Dosering 

(2dd) 
Inclusiecriteria Aantal 

patiënten 
Follow–up 
(weken) 

Virologische 
uitkomst 

Immunologische 
uitkomst 
( CD4 T-cellen) 

Bijwerkingen Referenties 

Mueller et al. RTV+ na 12 weken 
ZDV en/of ddI 

250, 300, 
350 of 400 
mg/m2  

Leeftijd: 0,5-18 jaar, 
Geen eerdere therapie, 
CDC klasse 2, 3, B of C

48 24 ↓ 2 log10 k/ml (met 
400 mg/m2) 
16% <200 k/ml 

Med ↑ 79 cellen/mm3 Misselijkheid, diarree, buikpijn 
(98%) 

[32] 

Pelton et al. RTV+d4T of ZDV 
met of zonder 3TC 

350 mg/m2  PI naïef,  
HIV-1 RNA> 50.000 
kopieën/ml en/of ↓ CD4 
T-cellen 

43 52 ↓ 1.69 log10 k/ml 14% 
<400 k/ml 

Med ↑ 588 
cellen/mm3 

Braken, ↑ lever enzymen 
(9%) waarvoor stop Rx 

[33] 

Thuret et al. RTV+ZDV of 
d4T+3TC 

350-400 
mg/m2 

PI naïef 22 72 ↓ 1.5 log10 k/ml 
32% <400 k/ml 

Med ↑ 472 
cellen/mm3 

4% Gastro-intestinale 
symptomen waarvoof stop Rx 
↑ triglyceriden of cholesterol 
in 33% en 61% gevallen 

[34] 

Nachmann et al. RTV+ZDV+3TC of 
d4T/RTV of 
ZDV/3TC 

350 mg/m2 leeftijd: 2-17 jaar, 
PI naïef, 
Klinisch stabiel 

297 48 42% <400 k/ml 
(RTV/ZDV/3TC) en 
27% (RTV/d4T) 

Med ↑ 818 
cellen/mm3 
=33% totaal T-cellen  
(RTV/ZDV/3TC) 
Med ↑ 767 
cellen/mm3  
=29% totaal T-cellen 
(RTV/d4T) 

Graad 3 toxiciteit: 23% 
(RTV/d4T) en 17% 
(RTV/ZDV/3TC): 
misselijkheid, braken, uitslag, 
koorts, neutropenie,  

[35] 
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Tabel 4: Studies bij kinderen met indinavir (IDV) 
Auteur Combinatie Dosering 

(3dd) 
Inclusiecriteria Aantal 

patiënten  
Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst  Immunologische 
uitkomst (CD4 T-
cellen) 

Bijwerkingen Referenties 

Rutstein et al. IDV+2 NRTI's (n=19) 
of RTV+2 NRT’s 
(n=9) 

480 (range: 
333-571) 
mg/m2 

PI naïef 28 (19 met 
IDV) 

24 ↓ 1,99 log10 k/ml 
(IDV =RTV) 
25% <400 k/ml 

Med ↑ 202 cellen/mm3 IDV: 44% renale  
bijwerkingen. 28% 
nefrolitiasis 

[36] 

Melvin et al. IDV+2 NRTI's (n=5) 
of RTV+2 NRT’s 
(n=4) 

500  
mg/m2 

PI naïef 9 (5 met 
IDV) 

28-52 ↓ 1,7 log10 k/ml 
22% <400 k/ml 

Med ↑ 499 cellen/mm3 80%: renale bijwerkingen [37] 

Monpoux et al. IDV, d4T, 3TC 500  
mg/m2 

Ernstige 
immuundeficiëntie, 
Hoge viral loads, 
klinisch stabiel  
PI naïef 

7 24 ↓ 0,6 log10 k/ml 
14% <400 k/ml 

Med ↑ 132 cellen/mm3 Braken (n=1), milde ↑ 
bilirubine 

[38] 

Mueller et al. IDV+ na 12 weken: 
ZDV+3TC 

250  
mg/m2 

of 350  
mg/m2 

of 500  
mg/m2 

Leeftijd 6 maanden-
18 jaar, 
CDC klasse B, C, 1, 
2, 
Geen afwijkingen in 
bloedbeeld en 
klinische chemie op 
baseline.  
Klinisch stabiel 
PI naïef 

54 16 ↓ 0,07 log10 k/ml (250 en 
350 mg/m2 ), 
↓ 0,76 log10 k/ml (500 
mg/m2 ), 
6% <200 k/ml (met 
combinatie therapie) 
 

Med ↑ 60 cellen/mm3 13% hematurie, 2% 
nefrolithiasis 

[11] 

Kline et al. IDV+d4T+ddI 500  
mg/m2 

Klinische symptomen 
of immunosuppressie
≥ 1 jaar NRT’s 
gebruik 

12 48 ↓ 2 log10 k/ml  
 

Med ↑ 317 cellen/mm3 33% misselijkheid, 
braken, 50% kristallurie. 
42% hematurie, 80% 
pyurie, 17% icterus t 

[39] 

Wintergerst et 
al. 

IDV+ZDV+3TC of 
IDV+d4T+3TC 

500  
mg/m2 

Leeftijd < 18 jaar 
PI naïef 

15 24 ↓ 1,6 log10 k/ml  
40% <400 k/ml  

Med ↑ 101% boven 
uitgangswaarde 

NA [40] 

Vigano et al. IDV+d4T+3TC 500  
mg/m2 

Klinische symptomen 
of  
Immunosuppressie 
en eerder gebruik 
van NRTI 
PI naïef 

25 72 87% <400 k/ml Med ↑ 360 cellen/mm3  

=10% van totaal aantal 
T-cellen (op maand 12) 

24% renale symptomen 
4% icerus 

[8] 

Van Rossum et 
al. 

IDV+ZDV+3TC 400, 500, 
600 of 660 
mg/m2 

PI naïef, 
HIV-1 RNA >5000 
k/ml 
Immunosuppressie 

28 24 70% <500 k/ml 
48% <40 k/ml 

Med ↑ 100 cellen/mm3  

=27% van 
leeftijdspecifieke 
referentie waarden  

41% bijwerkingen, 
meestal gastro-intestinaal 
11% Renale bijwerkingen 
in  

[41] 
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Auteur Combinatie Dosering 
(3dd) 

Inclusiecriteria Aantal 
patiënten  

Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst  Immunologische 
uitkomst (CD4 T-
cellen) 

Bijwerkingen Referenties 

Leeftijd 3 maanden-
18 jaar 

 

Jankelevich et 
al. 

IDV+ na 12 weken: 
ZDV+3TC 
 

250, 350,  

of 500  
mg/m2 

na week 58: 
350  
mg/m2 

 

Leeftijd 6 maanden-
18 jaar, 
CDC klasse B, C, 1, 
2, Geen afwijkend 
bloedbeeld en 
klinische chemie  
Klinisch stabiel 
PI naïef 

33 96 ↓ 0,74 log10 k/ml  
12% <200 k/ml (on triple) 
 

Med ↑ 199 cellen/mm3 NA [42] 
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Tabel 5: Studies bij kinderen met nelfinavir (NFV) 
Auteur Combinatie  Dosering 

(3dd) 
Inclusiecriteria Aantal 

patiënten  
Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst  Immunologische 
uitkomst 
(CD4 T-cellen) 

Bijwerkingen Referenties 

Krogstad et 
al. 

NFV+2 NRT’s 20-30 
mg/kg 

Leeftijd 0-13 jaar, 
PI naïef, 
Klinisch stabiel 

62 54 
(mediaan 
42) 

71% ≥ ↓ 0,7 log10 k/ml Stabiel 25% graad 1 of 2 
Diaree, misselijkheid 
flatulentie, epistaxis, 
koorts, neutropenie, 
buikpijn, anemie, buikpijn, 
huiduitslag 

[43] 

Funk et al. NFV+ZDV+3TC of 
NFV+d4T+ddI 

20-30 
mg/kg 

Geen eerdere 
therapie, 
CDC B, C, 2 of 3, 
HIV-1 RNA >20.000 
(> 2 jaar) 
HIV-1 RNA >100.000 
(< 2 jaar) 
 

16 48 Med ↓ 2,8 log10 k/ml 
69% <400 k/ml (ITT) 
44% <50 k/ml (ITT) 

Med ↑ 157 cellen/mm3 
=33%  totaal T-cellen 

Diarree, verlies van de 
concentratie, huiduitslag, 
↑ triglyceriden en 
cholesterol in 50% en 
31% patiënten  

[44] 

Starr et al. NFV+EFV+2NRT’s 20-30 
mg/kg 

Leeftijd < 16 jaar, 
HIV-1 RNA >400 
k/ml, 
PI en NNRTI naïef, 
Patiënt moet 
capsules kunnen 
slikken 

48 57 Med ↓ 2,,7 log10 k/ml 
81% <400 k/ml (AT) 
61% <400 k/ml (ITT) 
70% <50 k/ml (AT) 
53% <50 k/ml (ITT) 
 

Med ↑ 74 cellen/mm3 

=3% of totaal T-cellen 
25% matig, 9% ernstig, 
2% levensbedreigend.  
o.a. huiduitslag diaree, 
neutropenie,  

[23] 

Wiznia et al. NFV+d4T+3TC (1) of 
NFV+d4T+NVP (2) of 
NFV+d4T+3TC+ 
 NVP (3) of 
RTV+d4T+NVP (4) 

30 mg/kg 
 
55 mg/kg 
q12h (n=12)

Leeftijd 4 maanden-
17 jaar, 
Stabiele CDC 1 of 2 
klasse. 
PI, NNRTI, d4T, 3TC 
naïef, 
Klinisch stabiel 

193 24 1: 44% <400 k/ml 
2: 50% <400 k/ml 
3: 63% <400 k/ml 
4: 46% <400 k/ml 

1: Med ↑ 105 
cellen/mm3 

2: Med ↑ 87 cellen/mm3 

3: Med ↑ 294 
cellen/mm3 

4: Med ↑ 254 
cellen/mm3 

77% ≥graad 2 
meest voorkomend: 
huiduitslag, misselijkheid, 
braken, koorts 

[45] 
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Tabel 6: Studies in kinderen met saquinavir (SQV) 
Auteur Combinatie Dosering  Inclusiecriteria Aantal 

patiënten 
Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst  Immunologische 
uitkomst  
(CD4 T-cellen) 

Bijwerkingen  Referenties 

Hoffmann et al. A: 
SQV+RTV+≥1NR
TI (n=6) of 
B: 
SQV+NFV+≥1NR
TI (n=5) 

SQV+RTV: 
15-30mg/kg 
+250-400 
mg/m2  2dd 
SQV+NFV:1
5-30mg/kg 
+30-35 3 dd 

Falen eerdere PI 
bevattende therapie, 
Leeftijd <14 jaar 

11 24 A: Med ↓ 1,4 log10 k/ml 
20% <200 k/ml (AT) 
0% <50 k/ml  
B: Med ↓ 0,2 log10 k/ml 
0% <200 k/ml (AT) 
 
 

A: Med ↑ 23% boven 
baseline =  
Med ↑ 281 cellen/mm3 

B: Med ↑ 7% boven 
baseline = 
Med ↑ 3 cellen/mm3 

 

45% graad 1 of 2: diarree 
91% ↑ triglyceriden 
boven normaalwaarden 
55% milde ↑ lever 
enzymen 

[46] 

Kline et al. 1: SQV-SGC+2 
NRTI’s 
2: SQV-
SGC+NFV+2 
NRTI’s 
 

1: SQV-SGC 
33mg/kg q8h 
2: SQV-SGC 
33mg/kg + 
NFV 
30mg/kg q8h 

Leeftijd 3-16 jaar, 
PI naïef, 
Naïef voor ≥1 
voorgeschreven NRTI 
CDC klasse A, B, C, 1 
of 2, Geen afwijkend 
bloedbeeld en klinische 
chemie 
 

1: 14 
2: 13 

1: 72 
2: 48 

1: Med ↓2,12 log10 k/ml 
36% <50 k/ml  
2: Med ↓2,58 log10 k/ml 
62% <50 k/ml  
 
 

1: Med ↑ 292 
cellen/mm3 

2: Med ↑ 154 
cellen/mm3 

 

Geen verschillen tussen 1 
en 2. Meestal mild, diaree 
(36%), buikklachten 
(16%), hoofdpijn (16%) 

[47] 
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Tabel 7: Studies in kinderen met lopinavir/ritonavir 
Auteur Combinatie Dosering  Inclusiecriteria Aantal 

patiënten 
Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst  Immunologische 
uitkomst  
(CD4 T-cellen) 

Bijwerkingen  Referenties 

Saez-llorens et 
al. 

LPV/r + NRTI 
(HAART naïef) of 
LPV/r+NRTI+NVP 
(HAART-
voorbehandelden) 

LPV/r 
230/57.5 
mg/m2 2 dd 
of 300/75 
mg/m2 2dd 

Leeftijd 6 maanden-2 
jaar, naïef voor NNRTI, 
levensverwachting > 1 
jaar  

100 48 weken Voor alle patiënten: 
79% < 400 k/ml (ITT) 
66% < 50 k/ml (ITT) 
HAART naïeve patiënten 
84% < 400 k/ml (ITT)) 
71% < 50 k/ml (ITT) 
HAART 
voorbehandelden: 
75% < 400 k/ml (ITT) 
54% < 50 k/ml ITT 

HAART naïeve 
patiënten: 
↑ 10,4 %CD4 
HAART 
voorbehandelden 
↑ 5,3 %CD4  

Graad 3/4 bijwerkingen 
bij gering aantal 
patiënten: 
Huiduitslag, constipatie, 
droge huid, koorts, 
hepatomegalie, 
pancreatitis, ALAT↑, 
smaakverandering, 
braken  

[22] 

Fraaij et al. LPV/r + EFV LPV/r 300/75 
mg/m2 2dd + 
EFV 14 mg 
1dd 

HIV genotypische 
resistent voor NRTI, ↓ 
CD4 onder 
leefijdspecifieke 
waarden en/of bDNA > 
1000 kopieën/ml  

8 48 88% < 400 k/ml (ITT) 
50% < 50 k/ml (ITT) 

Med CD4 als % 
leeftijdspecifieke 
referentie waarden ↑ 
van 59% op baseline 
naar 74% op week 48 

Huiduitslag (n = 5), lever 
functie stoornissen (n=1), 
epileptisch insult (n=1), 
triglyceriden↑ en 
cholesterol↑ (n=4 en 2) 

[48] 
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Tabel 8: Studies bij kinderen met nevirapine (NVP) 
Auteur Combinatie Dosering  Inclusiecriteria Aantal 

patiënten 
Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst Immunologische 
uitkomst  
(CD4 T-cellen) 

Bijwerkingen Referenties 

Luzuriaga et al. NVP 1.120 
mg/m2/dag of 
2. 240 
mg/m2/dag 
of  
3.120 
mg/m2/dag, 14 
dagen gevolgd 
door 240 
mg/m2/dag 
of 
4. < 9jaar: 120 
mg/m2/dag, 14 
dagen gevolgd 
door 400 
mg/m2/dag  

Leeftijd 2 maanden -18 
jaar, 
Immunosuppressie, 
CDC klasse A,  B, C 
Eerdere antiretrovirale 
behandeling <6 weeks  

21 8 NA 
 

43% ≥ 5%stijging  

 
5% Huiduitslag [49] 

Luzuriaga et al. NVP+ZDV+3TC 120 mg/m2/dag 
28 dagen 
gevolgd door  
400 mg/m2/dag 

Leeftijd 2-24 maanden 
Immunosuppressie, 
CDC klasse A, B, C 
Eerdere antiretrovirale 
behandeling <6 weeks  

8 24 38% ↓1,5 log10 k/ml 
25% <400 k/ml 
 

Stabiel of een geringe 
stijging (88% van de 
patiënten had geen 
immunosupressie 

NA [50] 

Hainaut et al. 1. ZDV+ddI+3TC 
2. 
ZDV+3TC+NVP 
 

120 mg/m2/dag 
14 dagen 
gevolgd door  
300-400 
mg/m2/dag 
 

HIV-geëxposeerde 
neonaten  

4 NA 50% <50 k/ml CD4 T-cellen stabiel 
normaal 

Geen bijwerkingen [51] 

Verweel et al. NVP + NRTI of 
NVP+ NRTI+PI of 
NVP+PI 

Dosering door 
behandelend 
arts 

Retrospectieve studie 
kinderen met NVP als 
onderdeel HAART 
geincludeerd 

75 96 Week 96:  
Voor alle patiënten 
<400 k/ml 33% (ITT) 
< 400 k/ml 42% (ITT) 
 

Week 96 
%CD4 ↑ van 13,5% op 
baseline naar 29% op 
week 96 

Graad 3/4 bijwerkingen: 
Huiduitslag 20%, 
leverfunctie stoornissen 
n=1, neutropenie n=5 

[12] 
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Tabel 9: Studies bij kinderen met efavirenz (EFV) 
Auteur Combinatie  Dosering Inclusiecriteria Aantal 

patiënten 
Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst Immunologische 
uitkomst  
(CD4 T-cellen) 

Bijwerkingen Referenties 

Teglas et all 1. EFV + NRTI  
(n= 24) 
2. EFV +PI + NRTI 
(n=9) 

Mediane 
dosering 13.3 
mg/kg 

inclusiecriteria niet 
beschreven in artikel  

33 24  Med ↓1,2 log10 k/ml 
48 % onder  200 k/ml 
27 % onder 50% ko/ml 

Med ↑ 128 cellen/mm3 

 
42% van de kinderen 
hadden minimaal één 
bijwerking. Van alle 
kinderen had 15% 
huiduitslag, 30% 
bijwerkingen van het CZS 
en 6% beide. Bij 7 
kinderen werd Rx gestopt  
ivm intolerantie voor de 
medicatie.  

[52] 

Starr et al. NFV+EFV+2NRTIs 
EFV capsules 

Gemiddelde 
dosering na 2 
weken 11,7 
mg/kg 
 
Gemiddelde 
dosering na 6 
weken 6 13,3 
mg/kg 

Leeftijd < 16 jaar, 
HIV-1 RNA >400 
kop/ml, PI en NNRTI 
naïef, Patiënt moet 
capsules kunnen 
slikken.  

48 57 Med ↓ 2,7 log10 k/ml 
81% <400 k/ml (AT) 
61% <400 k/ml (ITT) 
70% <50 k/ml (AT) 
53% <50 k/ml (ITT) 
 

Med ↑ 74 cellen/mm3 

=3% totaal T-cellen 
25% matig, 9% ernstig , 
2% levensbedreigend  
Meest voorkomend: 
diarree, neutropenie  en 
afwijkingen in klinisch 
chemische labwaarden 

[23] 

Starr et al NFV+EFV+2NRTIs 
EFV drank 

NFV 20-30 
mg/kg 2dd 
EFV 15,7 
mg/kg/dag 

PI en NNRTI naïef, 
HIV-1 RNA > 400 k/ml 

19 48 63% < 400 k/ml (ITT) 
58% < 50 k/ml (ITT) 

Med ↑ 366 cellen/mm3 
= 7% totaal T-cellen  

Graad 3: neutropenie 
(n=1), Graad 2 58%: 
diaree, neutropenie, 
anemie en huiduitslag  

[53] 

Fraaij et al. LPV/r + EFV LPV/r 300/75 
mg/m2 2dd + 
EFV 14 mg 1dd 

HIV genotypische 
resistent voor NRTI, 
CD4↓leefijdspecifieke 
waarden en/of bDNA > 
1000 kopieën/ml  

8 48 88% < 400 k/ml (ITT) 
50% < 50 k/ml (ITT) 

Med CD4 als % 
leeftijdspecifieke 
referentie waarden ↑ 
van 59% op baseline 
naar 74% op week 48 

Huiduitslag (n=5), lever 
functie stoornissen (n=1), 
epileptisch insult (n=1), 
triglyceriden↑ en 
cholesterol↑ (n=4 en 2) 
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Tabel 10: Studies in kinderen met abacavir (ABC) 

 
 

Auteur Combinatie Dosering  Inclusiecriteria Aantal 
patienten 

Follow-up 
(weken) 

Virologische uitkomst Immunologische 
uitkomst 

Bijwerkingen Referenties 

Sáez-Llorenz et 
al. 

1. ZDV+3TC 
(n=103) 
2. 
ABC+ZDV+3TC 
(n=102) 

8 mg/kg q12h Leeftijd 3 maanden -13 
jaar, 
CDC klasse N,A,B,C, 
Stop PI ≥2 weken voor 
start studie 
Geen afwijkingen in 
bloedbeeld of klinisch 
chemische labwaarden 
op baseline 
CD4 % >15% 

205 48 1. Med ↓0,21 log10 k/ml 
1. 6% <400 k/ml 
2. Med ↓0,61 log10 k/ml 
2. 11% <400 k/ml 
 

1: Med ↑-14 cellen/mm3 

=0,8% of total T-cellen 
2:  Med ↑99 cellen/mm3 

=3,1% of total T-cellen 

Braken, diarree, 
misselijkheid, overgeven 
en hoesten 

[54] 
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Tabel 11: Voor- en nadelen van de huidige geadviseerde medicatiecombinatie voor HIV-
geïnfecteerde kinderen.  
Allereerst worden de combinaties van NRTI’s besproken. Deze dienen niet als mono- of duo therapie 
gebruikt te worden maar in combinatie met een NNRTI of PI. 
 
 Voordelen Nadelen 
NRTI   
ZDV+3TC -  Goede resultaten bij volwassenen 

-  Kindvriendelijke formulering 
- Voor oudere kinderen toepasbaar in 
 combinatie preparaat (Combivir) 
-  Synergetische activiteit 
-  Weinig bijwerkingen 

-  Beenmerg depressie 

ZDV+ddI -  ddI toepasbaar in een 1dd schema -  Beenmerg depressie 
-  Pancreatitis 

ZDV+ABC -  Kindvriendelijke formulering 
-  Toepasbaar in 1 dd schema 

- Hypersensitiviteits reactie op 
 ABC 
- Beenmerg depressie 

d4T+3TC -  Kindvriendelijke formulering 
-  Synergetische activiteit 

-  d4T geassocieerde bijwerkingen: 
 lactaat acidose, lipoatrofie en 
 perifere neuropathie  

ddI+3TC -  toepasbaar in een 1dd schema  - Pancreatitis 
- Perifere neuropathie 

Niet aan te raden combinaties 
ZDV+d4T  -  Interactie: Intracellulaire activatie 

 door dezelfde enzymen, klinisch 
 antagonistisch 

ddI+d4T  -  Sterke associatie met risico op 
 lipoatrofie en lipodystrofie 

NNRTI   
NVP -  Kindvriendelijke formulering 

-  Geen interacties met voedsel 
-  Volledige resistentie na één 
 mutatie in het HIV-1 RNA 
-  Mogelijk suboptimaal 
 doseringsadvies 
-  Huiduitslag en leverfunctie 
 stoornissen 

EFV -  Kindvriendelijke formulering 
-  Geen interacties met voedsel 
-  1 dd doseringsschema 

-  Volledige resistentie na één 
 mutatie in het HIV-1 RNA 
-  Neuro-psychiatrische  bijwerkingen 

PI   
LPV/r -  Drankvorm beschikbaar 

-  Gunstig PK profiel 
-  Hoge barrière resistentie 

-  Onaangename smaak drank 
-  Capsules groot 
-  Slechte penetratie CZS 

NFV -  Weinig bijwerkingen 
-  Poedervorm voor drank beschikbaar  

-  Diaree 
-  Hoge variabiliteit in 
 bloedspiegels, bij jonge kinderen 
 zijn adequate spiegels vaak niet 
 verkrijgbaar 
-  Grote hoeveelheid pillen  
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Tabel 12: Doseringsadviezen voor NRTI’s bij gebruik in kinderen  
Medicatie Dosering Onderbouwing 

1m-3m: 8 mg/kg 2dd. D abacavir 
(tablet, drank) Kinderen: 8 mg/kg 2dd. A [55, 56] 

< 3 m: 60 mg/m2 2dd. C [57] 
Kinderen: 120 mg/m2 2dd  
of 240 mg 1dd . 

2dd : B[58, 59] 
1dd C: [60] 

didanosine  
(tablet, (‘enteric 
coated’) capsule en 
poeder voor drank) 

Doseringen voor gewone 
aen ‘enteric coated’ capsules 

C [61] 

< 30d: 2 mg/kg 2dd. B [62, 63] lamivudine  
(tablet, drank) Kinderen: 4 mg/kg 2dd. B [64] 

< 3 m: 1 mg/kg bd C [57] 
Kinderen (< 30kg): 1 mg/kg 
2dd. 

D# 

Kinderen (30-60kg): 30 mg 
2dd. 

 

stavudine  
(capsule, extended 
release capsule, 
drank) 

Kinderen (≥ 60kg): 40 mg 
2dd. 

 

tenofovir (tablet) 2-8 jaar: 8 mg/kg 
(suspensie) 
> 8 jaar: 175 mg/m2 eenmaal 
daags (studie gaande) 
< 18 jaar: 6 mg/kg eenmaal 
daags (studie gaande) 

 

Premature kinderen: 2 mg/kg 
2dd (po) of 1,5 mg/kg 2dd 
(IV). 
Verhoog dosering naar 3dd 
na 2 weken ( ≥ 30w) of na 4 
weken (< 30w). 

B. [65]  

Neonaten: 2 mg/kg 4dd of 
4 mg/kg 2dd. 

B. [62, 63] 

zidovudine (tablet, 
capsule, drank, IV 
fluid) 

Kinderen: 180 mg/m2 2dd 
(po) or 120 mg/m2 q6h (IV) 
or 20 mg/m2/h (IV). 

D.## 

 

# De data beschibaar voor de dosering van stavudine zijn opgeleide van het 
lichaamsgewicht en niet ‘fixed drug dosages’ 
## D Momenteel zijn geen PK data beschibaar over 2dd gebruik van ZDV bij kinderen
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Tabel 13: Doseringsadviezen voor NRTI’s bij gebruik in kinderen  
Medicatie Dosering Onderbouwing 
delavirdine 
(tablet) 

Geen doseringsadviezen, 
onvoldoende data 

D 

< 3 jaar: Niet gebruiken!  efavirenz 
(capsule, 
tablet, drank) 

14 mg/kg 1dd  
Bij gebruik van drank moet 
hoger gedoseerd i.v.m. 
lagere biologische 
beschikbaarheid, controle 
dmv TDM  

B 

Zie bij HIV-geëxposeerde 
kinderen 

B nevirapine 
(tablet, drank) 

Kinderen: 150 -120 mg/m2 
1dd gedurende 4 dagen 
gevolgd door 120-200 mg/m2 
2dd. 

C [49] 
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Tabel 14: Doseringsadviezen voor PI bij gebruik in kinderen  
Medicatie Dosering  Onderbouwing 

Geen gegevens beschikbaar  amprenavir§ 
(capsule, drank) Kinderen: 20 mg/kg 2dd. 

Verhoog dosering bij gebruik 
van drank. 

D 

atazanavir 
(capsule) 

Geen doseringsadviezen.  

fosamprenavir 
(capsule) 

Geen doseringsadviezen.  

Geen doseringsadviezen D indinavir 
(capsule)# Kinderen: 600 mg/m2 3dd of 

incombinatie met RTV 
2dd 400 mg/m2 IDV/ 125 
mg/m2 RTV. 

Monotherapie:  B [66] 
IDV/RTV:  B [67] 

230/57,5 mg/m2 2dd, bij 
toepassing in combinatie met 
EFV dosering ↑ naar 300/75  
mg/m2 

C [22] lopinavir/ritonavi
r (capsule, drank) 

  
Neonaten/kinderen < 1 jaar 
75 mg/kg 2dd. # 

C [68] 

Kinderen: 30 mg/kg 3dd  
of  650 mg/m2 # 

3dd B [43, 69] 

nelfinavir (tablet, 
poeder) 

Kinderen : 50-55 mg/kg 2dd. # 2 dd C [70] 
  ritonavir 

(capsule, drank) 

Kinderen: 250 mg/m2 2dd 
daarna stapsgewijs dosering 
↑ naar 400 mg/m2 2dd  

C [32] 

saquinavir  
(hard capsule, soft 
capsule) 

50 mg/kg 3dd# B [71] 

 

#  Gezien grote spreiding medicatie spiegels toepassing zonder TDM niet wenselijk 
§ Monotherapie met amprenavir wordt over het algemeen niet meer toegepast. Indien 
voorgeschreven boosten met ritonavir (geen data beschikbaar) 
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BIJLAGE 3. AANBEVELINGEN VOOR FOLLOW-UP EN 
BEHANDELING VAN CHRONISCHE HEPATITIS B INFECTIE (AASLD 

GUIDELINES 2004) VOOR NIET HIV-GEÏNFECTEERDEN. 
HBeAg HBV DNA ALAT Behandelingsstrategie 
+ + ≤ 2x normaal Geringe effectiviteit van bestaande therapieën, alleen follow-up. Indien ALAT > 2x normaal: 

overweeg behandeling 
+ + > 2x normaal IFN-α, 3TC, ADV kunnen als initiële therapie gebruikt worden. Eindpunt van behandeling bij 

seroconversie HBeAg+ naar ontwikkelen van anti HBe antistoffen 
Duur van de behandeling: 
-IFN-α=16 weken (bij non-responders of bij contra-indicaties behandeling voor IFN-α, 
behandeling met 3TC of ADV) 
-3TC minimaal 1 jaar en na seroconversie 3-6 maanden doorgaan, bij ontstaan van HBV-
3TC resistentie overgaan naar ADV. ADV  minimaal 1 jaar 

- + > 2x normaal IFN-α, 3TC, ADV kunnen als initiële therapie gebruikt worden. IFN-α en ADV  hebben de 
voorkeur vanwege de noodzaak van langdurige behandeling. Eindpunt van behandeling: 
langdurige normalisatie ALT en ondetecteerbare  HBV pVL. 
Duur van de behandeling: 
-IFN-α= 1 jaar (bij non-responders of bij contra-indicaties behandeling IFN-α, behandeling 
met 3TC of ADV) 
-3TC minimaal 1 jaar, bij ontstaan van resistentie (YMDD mutatie) overgaan op ADV. ADV  
minimaal 1 jaar. 

- - ≤ 2x normaal Geen behandeling 
± + cirrose Gecompenseerde cirrose: 3TC of ADV 

Gedecompenseerde cirrose: 3TC (of ADV), IFN-α gecontraindiceerd. (overleg over 
eventuele transplantatie) 

± - cirrose Gecompenseerde cirrose: alleen follow-up 
Gedecompenseerde cirrose: overleg over eventuele transplantatie 

 
HBe Ag= hepatitis B e Antigeen, HBV DNA= plasma virale titer (pVL) hepatitis B waarbij + staat voor > 105 kopieën /ml en – 
voor < 105 kopieën /ml,  ALAT=alanine aminotransferase waarbij: ≤ 2x normaal= minder of gelijk aan 2 keer normaalwaarde en 
> voor: groter dan 2 keer normaalwaarde 
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BIJLAGE 4. INTERACTIETABEL 
Klinisch relevante interacties met anti-HIV middelen ©Dr. D.M. Burger, Apotheek/klinische Farmacie, UMC st Radboud, Nijmegen 

Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV, EFV, LPV/r 

 Let op toxiciteit ACE  0D  Acenocoumarol 
(ACE) 

RTV  Let op effectiviteit ACE  2D  

Albendazol (ALB) RTV  Let op toxiciteit en effectiviteit ALB  0C  

Alcohol (ALC) ABC  Let op toxiciteit ABC  3B  

Alfentanil (ALF) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit ALF  0B  

Algeldraat (ALG) DDC, DLV, IDV, NFV, AMP  Geef anti-HIV middel 1 uur voor of 
na ALG 

 3E  

Allopurinol (ALO) DDI  Let op toxiciteit DDI  3E  

Alprazolam (ALP) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV, LPV/r 

Ja  Temazepam of 

Lorazepam 

0B  

Amfetamine en 
derivaten (AMF) 

RTV Ja   2F [1] 

NFV, RTV Ja  Andere PI 0E  

IDV  Let op toxiciteit AMI  2E [2] 

Amiodaron (AMI) 

ATV, AMP, DLV, SQV, 
LPV/r 

 Let op toxiciteit AMI  0E  
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Klinisch relevante interacties met anti-HIV middelen ©Dr. D.M. Burger, Apotheek/klinische Farmacie, UMC st Radboud, Nijmegen 

Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Amitriptyline (AMT) RTV  Let op toxiciteit AMT  0D  

Amlodipine (AML) 
 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit AML  0B  

Antacida (ANT) DDC, DLV, IDV, NFV, 
AMP, ATV 

 Geef DDC, DLV, IDV, AMP, ATV of 
NFV 1 uur voor of na ANT 

 3E  

Astemizol (AST) ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, RTV, SQV, LPV/r 

Ja  Cetirizine of 

acrivastine 

0E  

SQV  Geef ATV 400mg + SQV 1200mg 
1DD met vetrijke maaltijd 

 3E  Atazanavir (ATV) 

EFV, NVP, TDF  Geef ATV 300mg + 100mg  RTV 
1DD 

 3E  

Atorvastatine (ATR) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Start met lage dosis ATR (10mg) & 
let op ATR toxiciteit 

 3E [3;4] 

ZDV  Let op toxiciteit ZDV  4E [5] Atovaquon (ATO) 

RTV, LPV/r  Let op effectiviteit ATO  0C  

Bepridil (BEP) RTV, LPV/r, ATV Ja   0E  

Budesonide (BUD) RTV  Let op toxiciteit BUD  2E [6] 

Bupropion (BUP) EFV, NFV  Let op toxiciteit BUP  0D [7;8] 
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Klinisch relevante interacties met anti-HIV middelen ©Dr. D.M. Burger, Apotheek/klinische Farmacie, UMC st Radboud, Nijmegen 

Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

 RTV Ja   0D  

ATV, AMP, DLV, NFV, 
SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit CAR en effectiviteit 
PI/NNRTI 

Valproinezuur of 

Amitriptyline 

0E  

 

EFV, NVP  Let op effectiviteit NNRTI en CAR Valproinezuur of  

Amitriptyline 

0E  

Carbamazepine 
(CAR) 

IDV, RTV  Let op toxiciteit CAR en effectiviteit 
PI 

Valproinezuur of 

Amitriptyline 

2E [9;10] 

Chloordiazepoxide 
(CHL) 

RTV   Temazepam of 

lorazepam 

0C  

Chloorpromazine 
(CHP) 

RTV  Let op toxiciteit CHP  0D  

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, LPV/r 

 Let op toxiciteit CIC en PI/NNRTI  0D  

SQV  Let op toxiciteit CIC en SQV  2D [11] 

NVP  Let op effectiviteit CIC   0E  

Ciclosporine (CIC) 

EFV  Let op effectiviteit CIC  2E [12] 

Cimetidine (CIM) ATV  Let op effectiviteit ATV  0E  
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Klinisch relevante interacties met anti-HIV middelen ©Dr. D.M. Burger, Apotheek/klinische Farmacie, UMC st Radboud, Nijmegen 

Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Ciprofloxacin (CIP) DDI kt  Geef CIP 2 uur voor of 6 uur na 
DDI kt 

DDI EC 3D [13] 

Cisapride (CIS) ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, RTV, SQV, LPV/r 

Ja  Metoclopramide 0F  

ATV  Verminder CLA dosis met 50% Azitromycine 3C  

AMP, DLV, IDV, NFV, RTV, 
SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit CLA en 

PI/NNRTI; maximaal 1 gram 

CLA per dag 

Azitromycine 0 en 3C [14;15]  

[16] 

Claritromycine 
(CLA) 

EFV  Let op toxiciteit CLA (rash)  3C  

Clindamycine (CLI) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit CLI  0C  

Clomipramine (CLP) RTV  Let op toxiciteit CLP Fluoxetine of 

fluvoxamine 

0D  

Clonazepam (CLO) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit CLO Temazepam of 

lorazepam 

0C  

Clorazepaat (CLR) RTV Ja  Temazepam of 

lorazepam 

0C  

Clozapine (CLZ) RTV  Let op effectiviteit CLZ  2D  



 

 
Richtlijn Antiretrovirale Behandeling, 2007 255 

Klinisch relevante interacties met anti-HIV middelen ©Dr. D.M. Burger, Apotheek/klinische Farmacie, UMC st Radboud, Nijmegen 

Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Co-trimoxazole 
(CTR) 

3TC  Stop 3TC gedurende behandeling 
met hoge-dosis CTR 

 3B  

Cyclophosfamide 
(CYF) 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op effectiviteit CYF  0E  

Dapsone (DAP) DDI kt  Geef DAP 1 uur voor of 2 uur na 
DDI kt 

DDI EC 1E  

Daunorubicine 
(DAU) 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit DAU  0E  

DDI kt  Geef DLV 1 uur voor of na DDI kt  3E  Delavirdine (DLV) 

IDV  Verlaag IDV dosis naar 600mg 
3DD 

 3D  

Desipramine (DES) RTV  Let op toxiciteit DES, overweeg 
dosis reductie DES (50%) 

Fluoxetine of 

Fluvoxamine 

3D  

Dexamethasone 

(DEX) 
ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 

NVP, RTV, SQV, LPV/r 

 Let op effectiviteit PI/NNRTI  0E  

RTV Ja  Temazepam of 

Lorazepam 

0D  Diazepam (DIA) 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit DIA Temazepam of 

lorazepam 

0C  
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Klinisch relevante interacties met anti-HIV middelen ©Dr. D.M. Burger, Apotheek/klinische Farmacie, UMC st Radboud, Nijmegen 

Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Didanosine 
kauwtabletten (DDI 
kt) 

DLV, IDV  Geef DLV of IDV minimaal 1 uur 
voor of na DDI kt 

 3E  

TDF  Verminder DDI dosis naar 250mg 
(als gewicht > 60kg) of 125mg (als 
gewicht < 60kg) 

 3E [17;18] Didanosine 

DDC Ja   4D  

Digoxine (DIG) RTV, LPV/r  Let op DIG toxiciteit  2D  

Dihydroergotamine 
(DHE) 

ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, RTV, SQV`, LPV/r 

Ja  Paracetamol of  

Sumatriptan 

0D  

Diltiazem (DIL) 
 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit DIL; start met 50% 
dosis 

 0B  

Disopyramide 
(DSP) 

RTV  Let op toxiciteit DSP  0F  

LPV/r, AMP Ja (drank)  Capsules 0C  Disulfiram (DIS) 

RTV Ja   0C  

Doxorubicin (DOX) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit DOX  0E  

Doxycycline (DOY) DDI kt  Geef DOY 2 uur voor DDI kt  0C  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

SQV, ATV Ja Geef ATV of SQV altijd met lage-
dosis RTV 

 3E  

LPV/r  Verhoog LPV/r dosis naar 
533/133mg 2DD 

 3E  

NVP Ja   4E [19] 

NFV  Let op effectiviteit NFV  3E  

Efavirenz (EFV) 

IDV  Verhoog IDV dosis naar 1000mg 
3DD of voeg lage dosis RTV toe 

 3E [20] 

Encaïnide (ENC) RTV Ja  Andere PI 0F  

NFV, RTV Ja  Paracetamol of 

Sumatriptan 

2D [21;22] Ergotamine (ERG) 

ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, SQV, LPV/r 

Ja  Paracetamol of 

Sumatriptan 

0D  

Erythromycine 
(ERY) 

AMP, DLV, IDV, NFV, RTV, 
SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit ERY of PI/NNRTI  0C  

Esomepazol (ESO) IDV, DLV, ATV  Let op effecitiviteit IDV, DLV, ATV  0E  

Ethosuximide (ETH) RTV  Let op toxiciteit ETH  0E  
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Klinisch relevante interacties met anti-HIV middelen ©Dr. D.M. Burger, Apotheek/klinische Farmacie, UMC st Radboud, Nijmegen 

Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Etoposide (ETO) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit ETO  0E  

Famotidine (FAM) ATV  Let of effectiviteit FAM  0E  

Felodipine (FEL) 
 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit FEL  0B  

Fenobarbital (FEB) 
 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV,  
NVP, RTV, SQV, LPV/r 

 Let op effectiviteit PI/NNRTI Valproinezuur of 
lamotrigine 

0E  

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV, EFV, LPV/r 

 Let op toxiciteit FEP  0D  Fenprocoumon 
(FEP) 

RTV  Let op effectiviteit FEP  0D  

Fentanyl (FEN) RTV, LPV/r  Start met lage dosis FEN  3E [23] 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
NVP, SQV 

 Let op effectiviteit PI/NNRTI Valproinezuur of 

Lamotrigine 

0E  

LPV/r  Let op effectiviteit LPV/r en PHT  3E  

Fenytoine (FEN) 
 

RTV  Let op effectiviteit RTV en PHT Valproinezuur of 

Lamotrigine 
0E  

Finasteride (FIN; 1 
mg) 

EFV, NVP  Let op effectiviteit FIN  0A  

Flecaïnide (FLE) RTV, LPV/r Ja  Andere PI 0E  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-
indicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Fluoxetine (FLO) RTV (200mg 2DD of hoger)  RTV 100mg 2DD of minder  2F [24] 

Fluticason (FLC) LPV/r, RTV  Let op toxiciteit FLC  2E [25-28] 

Flurazepam (FLU) RTV Ja  Temazepam of  

lorazepam 

0D  

NFV   Pravastatine 3E  Fluvastatine (FLV) 

ATV, AMP, DLV, IDV, RTV, 
SQV, LPV/r 

  Pravastatine 0E  

Fusidic acid (FUS) RTV, SQV  Let op toxiciteit of FUS, RTV en 
SQV 

 1C [29] 

ZDV  Let op bone marrow toxiciteit; stop 
ZDV 

 4E [30] Ganciclovir i.v. (GAN) 

DDI kt+ec  Let op toxiciteit DDI  3E [30] 

Glibenclamide, 
gliclazide, glimepiride, 
glipizide (GLI) 

RTV  Let op toxiciteit GLI  0C  

Haloperidol (HAL) RTV  Let op toxiciteit HAL  0D  

Ifosfamide (IFO) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op effectiviteit IFO  0E  

Imipramine (IMI) RTV  Let op toxiciteit IMI Fluoxetine of  

Fluvoxamine 
0D 
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

ATV  Let op hyperbilirubinemia  0D  

DDI kt  Geef IDV minimaal 1 uur voor of 
na DDI kt 

DDI ec 3E  

DLV  Verlaag IDV dosis naar 600mg 
3DD 

 3C  

Indinavir (IDV) 

NVP, EFV  Verhoog IDV dosis naar 
1000mg 3DD of voeg lage dosis 
RTV toe 

 3E [20] 

Irinotecan (IRI) ATV Ja   0D  

Isoniazide (INH) DDC  Geef INH minimaal 1 uur voor of 
na DDC 

 3E  

Isotretinoine (ISO) RTV  Let op toxiciteit ISO  0C  

Isradipine (ISR) 
 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit ISR  0B  

DDI kt  Geef ITR 2 uur voor DDI kt  3D  

IDV  Verlaag IDV dosis naar 600mg 
3dd 

 3C  

Itraconazole (ITR) 

AMP, DLV, NFV, NVP, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit ITR en 
PI/NNRTI 

 0C  

Ivermectin (IVE) RTV  Let op toxiciteit IVE  0C  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

DDI kt  Geef KET 2 uur voor DDI kt  3D  

AMP, DLV, NFV, RTV, 
SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit KET en 
PI/NNRTI 

 0 en 3C [31] 

Ketoconazole (KET) 

NVP Ja  Fluconazole 3D  

Kinine (KIN) RTV  Let op toxiciteit KIN  0D  

Lamivudine (3TC) DDC Ja   0E  

Lamotrigine (LAM) RTV  Let op effectiviteit LAM  0D  

Lansoprazole (LAN) DLV, IDV, ATV  Let op effectiviteit IDV, ATV of 
DLV 

 0E  

RTV  Let op effectiviteit LEV  2C [32] Levothyroxine (LEV) 

IDV  Let op toxiciteit LEV  1C [33] 

Lidocaine (LID) 
(systemic) 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit LID  0E  

Loratadine (LOR) RTV  Let op toxiciteit LOR  0F  

Lovastatin (LOV) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

Ja  Pravastatine 0E  

Maprotiline (MAP) RTV  Let op toxiciteit MAP Fluoxetine of 

Fluvoxamine 

0D  

Mebendazol (MEB) RTV  Let op toxiciteit en effectiviteit  0C  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

MEB 

Medroxyprogeste-
ron (MED) 

RTV  Let op toxiciteit MED  0B  

Metformine (MTF) RTV  Let op toxiciteit MTF  0C  

NFV, NVP, RTV, EFV, 
LPV/r, AMP 

 Let op effectiviteit MET  4C [34;35] 

[36;37] 

[38-40] 

Methadon (MET) 

ZDV  Let op toxiciteit ZDV  3E  

RTV Ja     

AMP, LPV/r  Let op toxiciteit MEN; vermijd 
AMP en LPV/r drank 

AMP of LPV/r capsules 0B  

Metronidazol (MEN) 

DLV, IDV, NFV, SQV  Let op toxiciteit MEN  0B  

ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, RTV, LPV/r 

Ja  Temazepam of 
lorazepam 

0E  Midazolam (MID) 

SQV Ja  Temazepam of 
lorazepam 

2E [41] 

Morfine (MOR) RTV  Let op effectiviteit MOR  0C  

Nefazodon (NEF) RTV  Let op toxiciteit NEF Fluoxetine of  

Fluvoxamine 

0D  

Nelfinavir (NFV) NVP Ja   4E  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

 SQV  Let op toxiciteit NFV en SQV  4B  

IDV  Verhoog IDV dosis naar 
1000mg 3DD of voeg lage dosis 
RTV toe 

 3E  

LPV/r  Verhoog LPV/r dosis naar 
533/133mg 2DD 

 3E  

EFV Ja   4E  

Nevirapine (NVP) 

SQV, ATV Ja Geef SQV of ATV met lage-
dosis RTV 

 3E  

Nicardipine (NIC) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit NIC  0B  

NFV, IDV, RTV  Let op toxiciteit NIF  2C [42] Nifedipine (NIF) 
 

ATV, AMP, DLV, SQV, 
LPV/r 

 Let op toxiciteit NIF  0B  

Nortriptyline (NOR) RTV  Let op toxiciteit NOR, overweeg 
dosisreductie  NOR 

Fluoxetine or 

Fluvoxamine 

0D  

Olanzapine (OLA) RTV  Let op effectiviteit OLA  2D  

IDV  Let op effectiviteit IDV  2E  Omeprazol (OME) 

DLV, ATV  Let op effectiviteit DLV, ATV  0E  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

ATV, NFV, NVP, RTV, 
LPV/r, AMP 

 Kies alternatieve methode van 
anticonceptie 

 3E  Oral anticonceptiva 
(OAC) 

EFV Ja Kies alternatieve methode van 
anticonceptie 

 3F  

Paclitaxel (PAC) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit PAC  2E [43] 

Pantoprazol (PAN) IDV, DLV, ATV  Let op effectiviteit IDV, DLV, 
ATV 

 0E  

Paroxetine (PAR) RTV Ja  Fluoxetine or 

Fluvoxamine 
0E  

Pimozide (PIM) RTV, LPV/r, ATV Ja   0D  

Piroxicam (PIR) RTV Ja  Diclofenac of ibuprofen 0D  

Pravastatine (PRA) RTV, LPV/r  Let op effectiviteit PRA Verhoog maximum 
dosis of PRA naar 
80mg/day 

3C [3] 

Prazepam (PIA) RTV   Temazepam of 

Lorazepam 
0D  

Prednis(ol)on (PRE) RTV  Let op toxiciteit PRE  0C  

Probenecide ZDV  Let op toxiciteit ZDV  3E  

Prochlorperazine RTV  Let op toxiciteit PRO  0D  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

(PRO) 

Promethazine 
(PRM) 

RTV  Let op toxiciteit PRM  0D  

RTV, LPV/r Ja  Andere PI 0E  Propafenon (PRP) 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit PRP  0D  

Propoxyfene (PRX) RTV Ja   0D  

Pyrimethamine 
(PYR) 

RTV  Let op toxiciteit PYR  0E  

RTV, NFV Ja  IDV 0F  Quinidine (QID) 

ATV, AMP, DLV, SQV, 
LPV/r 

 Let op toxiciteit QID IDV 0F  

Ranitidine (RAN) ATV  Let op effectiviteit ATV  0E  

Rapamycin (RAP) LPV/r, RTV  Let op toxiciteit RAP  0D  

Repaglinide (REP) RTV, LPV/r Ja   0D [44] 

Ribavirin (RIB) DDI  Let op toxiciteit DDI  2F [45;46] 

DDI kt  Let op effectiviteit RFB Geef DDI kt 2h apart 
van RFB 

2E [47] Rifabutin (RFB) 

ATV  Verlaag RFB dosis met 75%  3E  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

AMP, IDV  Verlaag RFB dosis met 50%; 
verhoog dosis of PI 

 3E [48;49] 

SQV Ja Stop RFB  Geef SQV/RTV 
400/400mg 2dd + 50% 
van RFB dosis 3 keer 
per week 

3E  

NFV  Verlaag RFB dosis met 50%  3E  

RTV, LPV/r  Verlaag RFB dosis naar 50% 3 
keer per week 

 3E  

DLV Ja Stop RFB NVP of EFV 3E  

 

EFV  Verhoog RFB dosis naar 600mg  3E  

AMP, IDV, NFV, RTV Ja   3E [48] 

ATV Ja   0E  

SQV Ja  SQV/RTV 400/400mg 
2dd 

2E [50] 

LPV/r Ja  LPV/r 800/200 2dd of  

LPV/r 400/400 2dd 
3E  

Rifampin (RIF) 

DDI kt  Geef RIF minimaal 1 uur voor of 
na DDI kt 

 0E  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

EFV  Verhoog EFV dosis naar 800mg 
QD 

 3E   

DLV, NVP Ja  EFV 800mg qd 3E [51] 

Risperidone (RIS) RTV  Let op toxiciteit RIS  2D [52] 

ATV  Geef ATV 400mg + SQV 
1200mg 1DD met vetrijke m 
aaltijd 

 3E  Saquinavir (SQV) 

EFV, NVP Ja Geef SQV niet als enige PI SQV/RTV 1000/200 of 
400/400mg 2dd 

0E  

Sertraline (SER) RTV  Let op toxiciteit SER Fluoxetine of  

Fluvoxamine 

0D  

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV 

 Let op toxiciteit SIL; start met 
25mg SIL QD 

 3C [53;54] Sildenafil (SIL) 

RTV, LPV/r  Let op toxiciteit SIL; maximum 
of 25mg Sil per 48 uur 

 1F en 3D [54;55] 

Simvastatine (SIM) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

Ja     Pravastatine 3E [3] 

Stavudine (d4T) ZDV Ja   4E  

Sirolimus (SIR) ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Houd rekening met 
dosisverlaging SIR 

 0E  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

ATV, AMP, DLV, EFV, 
NFV,  RTV, SQV, LPV/r 

Ja   0E [56] St. John’s Wort 

IDV, NVP Ja   3E [57] 

AMP, DLV, IDV, RTV, 
SQV,  

 Houd rekening met 
dosisverlaging TAC 

 0E [58;59] Tacrolimus (TAC) 

NFV, LPV/r  Houd rekening met 
dosisverlaging TAC 

 3E [58;60] 

Tamoxifen (TAM) RTV  Let op toxiciteit TAM  0C  

Tenofovir (TDF) DDI  Verminder DDI dosis naar 
250mg (als gewicht > 60kg) of 
125mg (als gewicht < 60kg) 

 3E [17;18] 

Terfenadine (TER) 
 

ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, RTV, SQV, LPV/r 

Ja  Cetirizine of acrivastine 0F  

Thalidomide (THA) RTV  Let op toxiciteit THA  0D  

Theophyllin (THE) RTV  Verhoog THE dosis met 100%  3C  

Thiabendazole 
(THI) 

RTV  Let op toxiciteit en effectiviteit 

THI 

 0C  

Thiothixene (TIO) RTV  Let op toxiciteit TIO  0C  

Tolbutamide (TOL) RTV  Let op toxiciteit TOL  0C  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Tramadol (TRD) RTV  Let op toxiciteit en effectiviteit 

TRD 
 0C  

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV 

Ja  Fluoxetine of 

Fluvoxamine 

0D  Trazodon (TRA) 

RTV, LPV/r Ja  Fluoxetine of 

Fluvoxamine 

3D [61] 

ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, SQV,  

Ja  Temazepam of 

Lorazepam 

0D  Triazolam (TRI) 

RTV, LPV/r Ja  Temazepam of 

Lorazepam 

3D [62] 

ZDV  Let op toxiciteit ZDV  4E [63] Valproinezuur (VAL) 

RTV  Let op effectiviteit VAL  0C  

Vardenafil (VAR) ATV, AMP, IDV, LPV/r, 
SQV, NFV, DLV 

Ja  Sildenafil 0D  

Venlafaxine (VEN) ATV, AMP, DLV, EFV, IDV, 
NFV, RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit VEN Fluoxetine of 

fluvoxamine 

0D  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

Verapamil (VER) 
 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit VER  0B  

Vinblastine, 
vincristine (VIN) 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
RTV, SQV, LPV/r 

 Let op toxiciteit VIN  0E  

Voriconazol (VOR) NVP, AMP, LPV/r  Let op toxiciteit VOR  1F [64] 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV, LPV/r 

 Houd rekening met 
dosisverlaging WAR 

 0D  Warfarine (WAR) 

RTV, EFV, NVP  Houd rekening met 
dosisverlaging WAR 

 2D [65;66] 

[67;68] 

DDI Ja   0D  Zalcitabine (DDC) 

3TC Ja   0E  

Zidovudine (ZDV) D4T Ja   4E  
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Interagerend 
middel* 

Anti-HIV middel** Contra-in-
dicatie 

Beleid Alternatief Bewijs Referentie 

ATV, AMP, DLV, IDV, NFV, 
SQV, LPV/r 

Ja  Temazepam of 

lorazepam 
0D  Zolpidem (ZOL) 

RTV Ja  Temazepam of 
lorazapam 

3D [62] 

 
LEGENDA bij de tabel 
* afkortingen van geneesmiddelnamen staan tussen haakjes 
** afkortingen van anti-HIV middelen: ZDV = zidovudine; DDI kt = didanosine kauwtabletten; DDI ec = didanosine enteric-coated capsules; DDC = zalcitabine; 

D4T = stavudine; 3TC = lamivudine; ABC = abacavir; TDF = tenofovir; SQV = saquinavir; RTV = ritonavir; IDV = indinavir; NFV = nelfinavir; NVP = 
nevirapine; DLV = delavirdine, AMP = amprenavir; EFV = efavirenz; LPV/r = lopinavir/ritonavir, ATV = atazanavir 

Andere afkortingen: PI: Protease inhibitor; NNRTI: non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
 
Opmerking: deze tabel is samengesteld op basis van produkt monografieën, relevante literatuur, congrespresentaties en klinische praktijk. Bedenk dat de 
informatie over interacties continu aan verandering onderhevig is; het wordt aanbevolen om een klinisch farmacoloog of apotheker te raadplegen wanneer 
een interactie wordt vermoed. Veel adviezen zijn gebaseerd op theoretische overwegingen en zijn dus niet gebaseerd op gecontroleerd klinisch onderzoek.  
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BIJLAGE 5. DEFINITIES 
Deze definities zijn ook opgenomen in Pinkhof, medisch woordenboek. 
 

acquired immunodeficiency syndrome 

zie aids 
zie ook immunodeficiëntie 
 
ADC 
aidsdementiecomplex 

aids 

voll. vorm: acquired immunodeficiency syndrome; verworven deficiëntie van het 
immuunsysteem t.g.v. infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), vroeger ook 
HLTV-III of LAV genoemd; HIV is een retrovirus dat de helper-T-lymfocyten (CD4 cel) 
infecteert en doodt; als gevolg daarvan ontstaat een sterke vatbaarheid voor o.a. 
opportunistische infecties; HIV komt het lichaam binnen via de bloedbaan, o.a. door 
seksuele contacten (i.h.b. anaal geslachtsverkeer), intraveneus druggebruik met 
geïnfecteerde spuiten en transfusies met geïnfecteerd(e) bloed(producten); men spreekt bij 
een HIV-positieve patiënt van (manifeste) aids als hij een of meer opportunistische 
infectie(s) heeft of een HIV-gerelateerde tumor (bijv. Kaposi-sarcoom) heeft gehad; meestal 
is dan ook het CD4-cellen gedaald tot beneden de 200 per mm3 
zie ook aids-related complex 

aidsbehandelaar 

internist of kinderarts, gespecialiseerd in de behandeling van HIV-infectie 
syn. HIV-behandelaar 

aidsdementiecomplex (ADC), aidsdementie, aidsdementiesyndroom 

progressieve subcorticale dementie ten gevolge van aids; gaat gepaard met motorische 
verschijnselen, veroorzaakt door HIV-infectie in het CZS; frequentste neurologische 
complicatie bij aids; begint vaak met concentratie- en geheugenstoornissen, verlies van 
belangstelling voor omgeving, soms depressiviteit en gebrek aan ziekte-inzicht; sinds de 
introductie van antivirale middelen die de hersen-bloedbarrière passeren (ZDV en andere) 
komt aidsdementie nog maar zelden voor; neurologische afwijkingen kunnen ook worden 
veroorzaakt door toxoplasmose, cryptokokkose en progressieve multifocale 
leukencefalopathie (PML) 
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atypische tuberkelbacterie 

zuurvaste mycobacterie die alleen infecties kan veroorzaken bij immuungecompromitteerde 
patiënten, bijv. aidspatiënten; niet te verwarren met Mycobacterium tuberculosis 
 
B-cel 
lymfocyt die aan het oppervlak eiwitten (receptoren) heeft waarmee lichaamsvreemde 
stoffen (ook meestal eiwitten) van eigen stoffen kunnen worden onderscheiden. Wanneer 
een B-cel zich aan zo'n lichaamsvreemde stof (antigeen) bindt, gaat zij zich delen. De cellen 
die daarbij ontstaan, maken vervolgens antistoffen (wederom eiwitten) die zich aan het 
antigeen van de indringer binden; de indringer kan daardoor worden herkend en 
onschadelijk gemaakt worden door een ander type witte bloedcel; de macrofaag. Voor elk 
antigeen wordt een specifiek antistof gemaakt. De B-cellen beschikken n.l. over een 
geheugen dat hen in staat stelt een antigeen waar ze eerder mee te maken hebben gehad, 
te herkennen. Ze kunnen dan onmiddellijk met de productie van de benodigde antistof 
beginnen. Dat is ook de reden waarom we veel infectieziekten maar één keer in een 
mensenleven optreden 

candida-oesofagitis 

acute ulceratieve pseudo-membraneuze ontsteking van de slokdarm ten gevolge van een 
infectie met Candida albicans; komt vooral voor bij immuungecompromitteerden (bijv. 
aidspatiënten) of na chemotherapie 
 
CD-4 cel, CD4 + lymfocyt  
zie T(4)-helpercel 
 
CD4/CD8-ratio 
aantal CD4-cellen gedeeld door aantal CD8-cellen; normale ratio is 1 tot 1,5; tijdens een 
HIV-infectie is deze verlaagd 
 
CD4-aantal 
aantal CD4-cellen per mm3; normaal aantal ligt tussen 500 en 1500 per mm3; bij een aantal 
onder de 200 per mm3 wordt het risico van opportunistische infecties groot; het aantal CD4-
cellen kan sterk fluctueren; belangrijk is de trend over de tijd  
 
CD4-cel 
CD4-T-lymfocyt, ook wel T4-cel of T-helpercel genoemd; speelt een cruciale rol in het 
immuunsysteem en kan bovendien met HIV worden geïnfecteerd; in de loop van de HIV-
infectie daalt het aantal CD4-cellen van een normale waarde (meer dan 500 per mm3) naar 
zeer lage aantallen 
 
CD4-percentage 
percentage CD4-cellen van het aantal lymfocyten; in het algemeen fluctueert het CD4-
percentage minder sterk dan het absolute aantal CD4-cellen; bij een infectie kan het aantal 
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in het bloed circulerende lymfocyten tijdelijk lager zijn: het aantal CD4-cellen in het bloed is 
dan ook tijdelijk lager, maar het CD4-percentage blijft dan in principe gelijk 
 
CD4-receptor 
receptor op het oppervlak van onder meer een subset van T-lymfocyten  
 
CD8-cel 
CD8+-T-lymfocyt, ook wel T8-cel genoemd; speelt een belangrijke rol speelt bij het 
immuunsysteem; sommige CD8-cellen, cytotoxische T-lymfocyten (CTL's) herkennen en 
doden geïnfecteerde cellen; HIV kan doorgaans CD8-cellen niet infecteren; tijdens een HIV-
infectie neemt het aantal CD8-cellen in eerste instantie toe, maar na verloop van jaren 
neemt het aantal later weer af 

combinatietherapie 

behandeling van een aandoening met verschillende preparaten tegelijk (duotherapie = 
combinatie van twee middelen; tripeltherapie = combinatie met drie middelen; 
quadrupeltherapie = combinatie met vier middelen; combinatietherapie is noodzakelijk bij 
ziekteverwekkers waarbij het snel ontstaan van resistentie een probleem vormt, zoals HIV, 
Mycobacterium tuberculosis en Mycobacterium avium  

coreceptor  

oppervlakte-eiwit dat de gevoeligheid van de antilichaam voor het antigeen verhoogt door 
binding aan een andere bindingsplaats; HIV heeft verschillende receptoren nodig om een cel 
te kunnen infecteren; een belangrijke receptor is de CD4-receptor van CD4-cellen en 
macrofagen; daarnaast heeft HIV coreceptoren nodig om cellen te kunnen infecteren 
zie ook SI en NSI 
 
Cryptosporidium parvum 
wereldwijd verspreide protozoaire parasiet; veroorzaakt voorbijgaande enteritis met diarree 
en buikkrampen, o.a. bij aidspatiënten 

emerging infections 

nieuwe, re-emerging of antibioticum-resistente infecties, waarvan de incidentie de laatste 
twee decennia is toegenomen of waarvan de incidentie in de nabije toekomst dreigt toe te 
nemen 

encefalopathie, (post-)infectieuze 

blijvende afwijkingen aan hersenweefsel na encefalitis (intra-uterien of op jonge leeftijd) door 
rubella, toxoplasmose, HIV-infectie, syfilis, herpes simplex, mazelen, waterpokken en 
cytomegalie 
 
folliculitis, eosinofiele (pustuleuze) 
bijzonder jeukende dermatose bij aids; aanvalsgewijs optredende erupties van steriele 
papels en pustels, samenvloeiend tot plaques; vooral op romp en gelaat, ook 
gegeneraliseerd; histologisch is er rondom de follikel een eosinofiel granulocytair infiltraat 
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fosforylatie 

omzetting van nucleoside/nucleotide analogen in de cel in werkzame stof door toevoeging 
van twee of drie fosfaatgroepen 

fusieremmer 

stof die door blokkade van de fusie tussen HIV en gastheercel (CD4 cel) verhindert dat HIV 
een cel kan binnendringen  

geheugencel  

langlevende B- en T-lymfocyt, gevormd tijdens de primaire immuunrespons na blootstelling 
aan een antigeen (bijv.een ziekteverwekker als HIV); bij hernieuwd contact met hetzelfde 
antigeen/ziekteverwekker treedt snelle differentiatie op tot klonen antistofvormende 
geheugen  B-cellen en/of geheugen CD4 T-cellen, waardoor de secundaire immuunreactie 
sneller verloopt. geheugencellen zijn vaak rustende cellen en leven lang; CD4-
geheugencellen kunnen ook met HIV geïnfecteerd zijn; door het lange leven van deze cellen 
blijft HIV zeer lang in het lichaam aanwezig zelfs, al zou combinatietherapie de aanmaak van 
nieuw HIV volledig stilleggen (hetgeen momenteel niet het geval is) 
 
HIV 
Zie humaan immunodeficiëntievirus 

harige leukoplakie 

aandoening bij aidspatiënten op basis van een menginfectie met Candida albicans en het 
Epstein-Barr-virus; het begrip ‘leukoplakie’ is in dit verband misleidend aangezien bij harige 
leukoplakie geen sprake van celatypie is 
syn. hairy leukoplakia 
 
HIV-antistof 
antistof, gericht tegen alle structurele eiwitten van HIV; een deel hiervan is gericht tegen de 
virusenve-lop en verhindert zo infectie van nieuwe cellen 
 
HIV-behandelcentrum  
ziekenhuis dat krachtens de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen aangewezen is om 
HIV-positieve personen te behandelen  
 
HIV-consulent 
zie aidsconsulent 
 
HIV-gerelateerde ziekte 
ziekte die ontstaat door de verzwakking van het immuunsysteem als gevolg van HIV-infectie; 
bij aanwezigheid van bepaalde HIV-gerelateerde aandoeningen (‘indicatorziekten’) spreekt 
men van ‘aids’; andere klachten worden niet ernstig genoeg geacht voor de diagnose ‘aids’ 
en leiden tot de diagnose ‘symptomatische HIV-infectie’ 
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HIV-infectie 
virusoverdracht via besmette bloedproducten of door bepaald seksueel contact; na primaire 
infectie, waarin daling van CD4-lymfocyten gepaard gaat met acuut verlopend klinisch beeld, 
volgt symptoomloze periode, variërend van een halfjaar tot meer dan tien jaar ('long-term 
survival'); in deze periode worden antistoffen gevormd en treedt een cellulaire, cytotoxische 
respons op; de hoeveelheid virus in plasma stijgt, het aantal CD4-lymfocyten daalt 
langzaam, totdat de immunologische verslechtering klinisch manifest wordt door optreden 
van opportunistische infecties en evt. tumoren; dan spreekt men van (manifeste) ‘aids’  
zie ook aids 
 
HIV-monitoring 
controle van HIV-patiënten met geprotocolleerde medicatie op therapie effect, met als doel 
optimale behandeling en onderzoek; bij monitoring van HIV-combinatietherapie wordt o.a. 
gekeken naar viral load, aantal CD4-cellen, therapietrouw, soms ook bloedspiegels van 
antivirale middelen en resistentiebepaling, en uiteraard naar de klachten (inclusief de 
eventuele bijwerkingen van de HIV middelen) en het welbevinden van de HIV-positieve 
personen die de middelen gebruiken; monitoring dient ter optimalisatie van het 
therapeutische effect en maakt tijdige wijziging van medicatie mogelijk  
 
HIV-positief 
bloedserologische statusaanduiding voor personen bij wie in het bloed antistoffen tegen het 
humaan immunodeficiëntievirus (HIV) zijn aangetoond; vroeger werd wel een onderscheid 
gemaakt tussen seropositieven en mensen met aids; dit onderscheid is verwarrend omdat 
mensen met aids ook antistoffen tegen HIV hebben en dus strikt gesproken ook seropositief 
zijn; met ‘HIV-positieve personen’ worden alle mensen met HIV bedoeld, ongeacht of zij wel 
of geen HIV-gerelateerde klachten of aids hebben 
zie ook seropositief  
 
HIV-remmer 
stof die de vermenigvuldiging van HIV remt; er zijn verschillende soorten HIV-remmers 
beschikbaar: reverse transcriptaseremmers (nucleoside en nucleotide analogen), niet-
nucleosiden reverse transcriptaseremmers, proteaseremmers en fusieremmers. 
 
HIV-test 
test om antistoffen tegen HIV aan te tonen; bij HIV-positieve uitslag wordt een 
bevestigingstest verricht ter uitsluiting van een fout-positieve testuitslag; de Western blot-test 
bevestigt hierbij de positieve uitslag van de gebruikte enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA); het immuunsysteem maakt antistoffen niet direct na infectie, maar wel binnen drie 
maanden aan; deze periode wordt de ‘window phase’ genoemd; een negatieve testuitslag in 
deze periode heeft geen betekenis  
 
HIV-zelftest 
HIV-test die men zelf thuis, in veelal gewenste anonimiteit, kan uitvoeren; nadeel is 
ontbreken van medische en psychologische begeleiding, i.h.b. bij een positieve, ongunstige 
uitslag; deze uitslag vereist een bevestigingstest, die niet thuis kan worden uitgevoerd 
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hoogactieve antiretrovirale therapie (HAART) 
krachtige combinatietherapie, toegepast bij HIV-positieve personen met als doel de viral load 
ondetecteerbaar laag te maken; bij therapietrouw blijft de viral load vele jaren 
ondetecteerbaar; goede resultaten worden vooral geboekt bij HIV-positieve personen die 
nog nooit eerder antiretrovirale therapie hebben gehad 
 
humaan herpesvirus 8 (HHV-8) 
virus, in 1994 voor eerst aangetoond in Kaposi-sarcoom bij aidspatiënten; behoort tot 
gamma-subfamilie van herpesviridae (genus Rhadinovirus); bij een gezonde populatie is de 
seroprevalentie 10 
syn. Kaposi-sarcoom-herpesvirus (KSHV) 
 
humaan immunodeficiëntievirus (HIV) 
retrovirus dat als verwekker van aids en HIV-gerelateerde ziekten wordt beschouwd; men 
onderscheidt subtypen 
syn. human immunodeficiency virus  
 
humaan immunodeficiëntievirus type 1 (HIV-1) 
virulent lentivirus met complex genoom, het meest voorkomende soort HIV in de wereld; 
HIV-1 kent verschillende subtypen (ondersoorten): groep M (van main, hoofdgroep) bestaat 
uit subtype A t/m H; daarnaast bestaan subtype O en subtype N; beide laatste subtypen 
komen vnl. in Kameroen voor; naast de subtypes zijn er ook recombinanten waarvan het 
genetisch materiaal van verschillende subtypen afkomstig is; in Europa en Noord-Amerika 
komt subtype B van HIV-1 het meest voor; in andere landen komen ook andere subtypes 
voor en in Afrika zijn alle subtypes te vinden; van HIV-1 wordt aangenomen dat het 
afkomstig is van een bepaald soort chimpansee; HIV-2 is een geheel ander HIV 
 
humaan immunodeficiëntievirus type 2 (HIV-2) 
lentivirus, gerelateerd aan HIV-1, maar minder virulent, vnl. in West-Afrika voorkomend; de 
levensverwachting bij infectie met HIV-2 is langer dan bij HIV-1; de helft van geïnfecteerden 
met HIV-2 leeft zonder behandeling naar verwachting langer dan 20 jaar; infectie is 
behandelbaar, maar voor dit virus ontbreken specifieke remmers; een aantal HIV-1-remmers 
is ook effectief tegen HIV-2; aangenomen wordt dat HIV-2 oorspronkelijk afkomstig is van 
apensoorten en dat dit aan het simian immunodeficiency virus (SIV) gerelateerde virus 
mogelijk de genenpool heeft geleverd waaruit aidsvirussen zijn voortgekomen 
 

humaan retrovirus 

retrovirus met grote affiniteit voor T-lymfocyten bij de mens; bekend zijn oncovirussen HLTV 
I en II en lentivirus HIV 
zie ook retrovirus 

human immunodeficiency virus 

zie humaan immunodeficiëntievirus (HIV) 
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human T-cell lymphotropic virus type III (HTLV-III) 
humaan immunodeficiëntievirus (HIV) 

hyperinfectiesyndroom 

syndroom van longafwijkingen, ernstige enteritis, aanhoudende gramnegatieve bacteriëmie 
en gramnegatieve meningitis; vnl. gezien bij immuungecompromitteerde patiënten en 
aidspatiënten, bijv. bij patiënten met een uitgebreide infestatie met Strongyloides stercoralis 
zie ook superinfectie 
 
IATEC 
International Antiviral Therapy Evaluation Center; [uitbreiden] 
zie ook NATEC 

immuungecompromitteerde patiënt 

patiënt met verzwakte immunologische afweer; de immuundepressie kan het gevolg zijn van 
ziekte (bijv. aids) en medicatie (o.a. corticosteroïden en immunosuppressiva) 

incubatie 

ontwikkeling van het ziekteproces in de symptoomloze periode (het i.-tijdperk) die ligt tussen 
het binnendringen van een micro-organisme en het uitbreken van de ziekte 

inductietherapie 

startbehandeling met betrekkelijk veel en hoog gedoseerde farmaca; wordt vaak gevolgd 
door een onderhoudsbehandeling, met minder en lager gedoseerde farmaca; wordt o.a. 
toegepast bij de behandeling van infectie van het netvlies door het cytomegalievirus (CMV) 
bij aids 

integrase  

enzym van HIV dat helpt bij het inbouwen van het genetisch materiaal van HIV (RNA) na 
omzetting in DNA in het DNA van de gastheercel 

integraseremmer 

geneesmiddel dat het inbouwen van het genetisch materiaal van HIV (RNA) na omzetting in 
DNA in het DNA van de gastheercelcel remt 
 
Kaposi-sarcoom (KS) 
maligne aandoening die wordt gekenmerkt door multipele pijnloze woekeringen van 
bloedvaten die tot blauwrode papels en tumoren op de huid leiden; kan ook inwendig 
ontstaan (darmen, lymfeklieren of longen) en kan dan levensbedreigend zijn; als HIV-
positieve personen KS hebben, spreekt men van (manifeste) ‘aids’; KS wordt veroorzaakt 
door het herpesvirus HHV-8 (Kaposi-sarcoom-herpesvirus, KSHV); KS komt veel vaker voor 
bij HIV-positieve mannelijke homoseksuelen dan bij andere HIV-positieve personen, wat 
wijst op seksuele overdraagbaarheid 
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kruisresistentie 

vorm van resistentie waarbij het resistentiepatroon van het ene middel sterk lijkt op de 
resistentie van het andere; bij volledige kruisresistentie tussen twee middelen is wijziging 
van geneesmiddel zinloos 
zie ook multiresistentie 

lentivirus 

subgroep van de familie der retrovirussen; tot de lentivirussen behoren het visnavirus en het 
HIV 

lipodystrofie 

afwijkende verdeling van onderhuids vetweefsel over het lichaam; bijwerking van antivirale 
therapie met proteaseremmers en nucleoside analogen; bijv. vettoename op buik, borst en 
hoog achter op rug (buffalo hump), vetafname op armen, benen, billen en in gezicht; soms 
gepaard met hyperlipidemie; mogelijk ook verband met insulineresistentie, osteoporose en 
lage testosteronspiegel  
 
lymphadenopathy-associated virus (LAV) 
zie humaan immunodeficiëntievirus (HIV) 
 
MAI 
Mycobacterium-avium-intracellulare; atypische mycobacteriën, die veelal multiresistent is 
tegen conventionele tuberculostatica; komt voor als verwekker van ziekte bij gevorderde 
HIV-gerelateerde immuundeficientie.  
 
Microsporidium spp. 
darmparasiet die i.h.b. bij aidspatiënten diarree en soms keratoconjunctivitis kan 
veroorzaken 

mitochondriale toxiciteit 

giftig effect van bepaalde geneesmiddelen op mitochondriën, waardoor deze minder goed 
functioneren; aangenomen wordt dat bij de behandeling van HIV met nucleoside analogen 
mitochondriale toxiciteit de oorzaak is van een aantal belangrijke bijwerkingen, zoals 
neuropathie, myopathie, alvleesklierontsteking en lactacidemie (melkzuuracidose); deze 
toxiciteit speelt mogelijk ook een rol bij het ontstaan van lipodystrofie, i.h.b. lipoatrofie  

monitoring, monitoren 

1) het uitvoeren en analyseren van routinemetingen met het oog op de signalering van 
veranderingen in de gezondheidssituatie van een individu of populatie 
2) voortdurende metingen en prestaties van een dienstverlenende zorginstelling 
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multiresistentie 

vorm van resistentie waarbij een micro-organisme resistent is tegen verscheidene 
geneesmiddelen, ook als er geen kruisresistentie tussen die middelen bestaat  
zie ook kruisresistentie 
 
Mycobacterium avium 
verwekker van vogeltuberculose  
zie ook MAI 

myelopathie, vacuolaire 

ziektebeeld, gekenmerkt door holtevorming in de witte stof van het ruggenmerg (vnl. 
thoracaal) in een laat stadium van aids, met gnostische (m.b.t. vibratiezin en positiegevoel) 
stoornissen van de benen, spastische parese en mictiestoornissen 

naïef 

(immunol.) aanduiding van HIV-positief persoon die nog geen antivirale therapie heeft 
ondergaan; beter is de aanduiding ‘therapie-naïef’ 

naïeve cel 

CD4- of CD8-cel die zich nog niet in een ziekteverwekker heeft ‘gespecialiseerd’ 
zie ook geheugencel 
 
NATEC 
Nationaal Aids Therapie en Evaluatie Centrum; centrum dat (nagenoeg) al het klinisch 
onderzoek op het gebied van HIV in Nederland coördineert; vormt onderdeel van het IATEC, 
dat ook klinisch onderzoek in het buitenland doet  

niet-nucleoside analoog 

stof die niet lijkt op nucleoside en doorgaans ook specifieker tegen HIV werkt; vooralsnog 
zijn niet-nucleosiden alleen werkzaam tegen HIV-1 
zie reverse transcriptaseremmer 
 
NNRTI 
non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
zie niet-nucleoside-analoog 
 
NRTI 
nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor 
zie nucleoside analoog  
 
NSI 
zie SI 
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NtRTI 
nucleotide analogue reverse transcriptase inhibitor 
zie nucleotide analoog  

nucleoside analoog 

stof die lijkt op nucleoside, een van de bouwstenen van DNA en RNA; actief tegen HIV-1 en 
doorgaans ook tegen HIV-2 en soms ook tegen andere virussen 
zie ook reverse transcriptaseremmer 

nucleotide analoog 

stof die lijkt op nucleotide, een van de bouwstenen van DNA en RNA ; actief tegen HIV-1 en 
doorgaans ook tegen HIV-2 en soms ook tegen andere virussen ; bij fosforylatie worden bij 
nucleoside analogen drie fosfaatgroepen en bij nucleotide analogen, die reeds een 
fosfaatgroep hebben, twee fosfaatgroepen enzymatisch toegevoegd 
zie ook reverse transcriptaseremmer 
 
NVAB 
Nederlandse Vereniging van Aidsbehandelaren 

ondetecteerbaar 

(virologie) onmeetbaar (doorgaans: onmeetbaar weinig); onmogelijkheid van meting van 
viral load in plasma/serum sluit aanwezigheid van het virus elders in het lichaam niet uit; het 
virus kan elders in het lichaam nog aantoonbaar zijn, bijv. in lymfeweefsel, sperma of 
vaginaal vocht  
 
opportunistische infectie (OI) 
'gelegenheidsinfectie'; infectie die pas gaat opspelen wanneer het immuunsysteem verzwakt 
is, bijv. door HIV-infectie of behandeling met immunosuppressiva, zoals bij 
orgaantransplantatie 
 
PCR 
polymerase chain reaction; polymerase kettingreactie; methode waarmee o.a. de viral load 
kan worden bepaald door vermeerdering in vitro van kleine hoeveelheden DNA of RNA in 
een tientallen malen herhaalde reactiecyclus 
 
POL 
polycistronisch gen, een van de drie genen van het genoom van retrovirussen (o.a. HIV), 
naast GAG en ENV; codeert voor de drie enzymactiviteiten reverse transcriptase, 
endonuclease en protease, die de aangrijpingspunten in HIV-farmacotherapie vormen 

polycistronisch 

met betrekking tot mRNA dat informatie bevat voor de synthese van meer dan een eiwit 
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postexpositieprofylaxe (PEP) 
toediening van een profylacticum na mogelijk contact met pathogeen microorganisme , 
doorgaans bij HIV;  bijv. toediening van antivirale middelen die onmiddellijk (zo snel als 
mogelijk, het liefst binnen twee uur, uiterlijk binnen 48 uur) wordt gestart na het 
besmettingsmoment, i.h.b. bij prikaccident of onveilig seksueel contact, ter vermijding van 
HIV-infectie; exact slagingspercentage is onbekend; gebruikelijk is tripeltherapie gedurende 
4 weken 
zie ook prikaccident 
 
progressieve multifocale leukencefalopathie (PML)  
ernstige opportunistische infectie in de hersenen, leidend tot geheugenverlies, verminderde 
motoriek en krachtverlies 

protease  

enzym van HIV; bij vermenigvuldiging van HIV wordt eerst een polypeptide aangemaakt, dat 
door dit enzym wordt geknipt in stukjes, waaruit het nieuwe virus wordt opgebouwd  

proteaseremmer 

stof die in het lichaam de werking van protease blokkeert en daardoor de aanmaak van 
nieuw virus remt dat weer nieuwe cellen kan infecteren; vb. alfa-1-antitrypsine 

resistentie 

weerstandsvermogen, ongevoeligheid van een micro-organisme voor een geneesmiddel 

resistentiebepaling 

meting van resistentie van een micro-organisme; twee vormen bij HIV: fenotypische en 
genotypische resistentiebepaling; fenotypische bepaling stelt in vitro de verminderde 
gevoeligheid van HIV voor antiretrovirale therapie vast; genotypische bepaling kijkt naar 
mutaties; genotypische bepaling vergt echter veel zorgvuldige interpretatie van het 
resistentiepatroon; fenotypische bepaling is tijdrovend.  

resistentieontwikkeling 

het ontwikkelen van een ongevoeligheid voor een bepaalde stof of een micro-organisme 
waarvoor het organisme voorheen wel gevoelig was; deze resistentie wordt verworven door 
veranderingen in het DNA 

resistentiepatroon 

(in geval van HIV:) de rij van mutaties in  RT of protease gen waardoor het virus niet meer 
gevoelig is voor bepaalde HIV middelen 

retrovirus 

enkelstrengs-RNA-virus met envelop, gekenmerkt door het bezit van het enzym reverse 
transcriptase; dit enzym is een RNA-afhankelijke DNA-polymerase dat DNA overschrijft van 
RNA; tot de retrovirussen behoren oncovirussen, spumivirussen en lentivirussen; bekendst 
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is HIV, verwekker van aids; retrovirussen infecteren T4-helpercellen, waarbij het 
productieapparaat van de gastheercel wordt gebruikt om nieuwe virusdeeltjes te maken  

reverse transcriptase  

enzym van HIV; bij infectie van een cel door HIV wordt RNA  van HIV in het genetisch 
materiaal van de cel ingebouwd nadat eerst het HIV-RNA door het enzym reverse 
transcriptase in DNA is omgezet 
 
reverse transcriptaseremmer (RT-remmer) 
stof die in het lichaam de werking van reverse transcriptase blokkeert, waardoor de infectie 
van nieuwe cellen wordt geremd; drie soorten RT-remmers: nucleoside en nucleotide 
analogen en niet-nucleosiden 
 
Rhodococcus 
genus van aërobe grampositieve staafjes, voorkomend in de grond en in mest van 
planteneters; sommige rodokokken zijn pathogeen voor mens en dier, zoals Rhodococcus 
equi, vnl. gevonden in aidspatiënten 

seropositief 

het hebben van antistoffen tegen een ziekteverwekker in serum; met de term 
‘seropositieven’ doelt men doorgaans op mensen die antistoffen tegen HIV hebben; 
voorkeursterm is echter ‘HIV-positieve persoon’ 

seroprevalentie 

percentage van personen in een populatie die blootgesteld zijn geweest aan verwekker van 
een bepaalde infectieziekte, blijkend uit het aantonen van antistoffen in het serum 
 
SI 
syncytium inducerend, celklontering veroorzakend; er zijn twee soorten HIV-, de SI en NSI 
(non syncytium inducerend) varianten van HIV-. De SI variant van HIV veroorzaakt in een 
bepaalde laboratoriumopstelling samenklontering van CD4-cellen; HIV-positieve personen 
bij wie de SI variant van HIV dominant is geworden, worden (zonder gebruik van HIV-
remmers) doorgaans eerder ziek dan HIV-positieve personen bij wie de NSI-variant de 
overhand heeft; de SI-variant lijkt dus wat agressiever HIV te zijn 

slim disease 

menginfectie in de darm bij Afrikaanse aids-patiënten; het ziektebeeld wordt gekenmerkt 
door diarree, malabsorptie, malnutritie en extreem gewichtsverlies 

sneltest 

hiv-test waarmee de uitslag binnen een half uur bekend is; een positieve uitslag vereist altijd 
een bevestigingstest  
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T-cel 
lymfocyt die reageert als een antigeen zich al aan een lichaamscel heeft gebonden. T-cellen 
zijn niet alleen gericht op het vernietigen van geïnfecteerde cellen, maar spelen ook een 
belangrijke rol bij het regelen van de afweer. Er bestaan verschillende typen T-cellen 
 
Cytotoxische T-cel 
lymfocyt die in staat is om lichaamscellen die een antigeen aan de buitenkant dragen, te 
doden. Zij worden in hun werking gestimuleerd door de T4-helper cellen. Deze kunnen, als 
ze een lichaamscel tegenkomen met een antigeen erop, ook de B-cellen activeren tot het 
vormen van antistoffen 
 
T(4)-helpercel 
lymfocyt die B-cel aanzet tot productie van antistoffen. Door middel van deze antistoffen 
kunnen geïnfecteerde cellen en eventueel vrij in het bloed aanwezige ziekteverwekkers 
bestreden worden. De T(4)-helpercellen geven het startsignaal voor het ontstaan van een 
afweerreactie. Het HIV grijpt vooral aan op T4-cellen waardoor er geen `helper’ functie voor 
het afweersysteem bestaat 
syn. CD-4 cel, CD4 + lymfocyt  
 
T-surpressor cel 
lymfocyt die de activiteit van de T-helper cellen remt om te voorkomen dat deze doorgaan 
terwijl de infectie allang bestreden is. 

therapiefalen 

het niet aanslaan van de behandeling; kan bij HIV-therapie verscheidene oorzaken hebben: 
1) combinatietherapie onvoldoende effectief of therapieontrouw; 2) resistentie tegen 
antivirale therapie (virologisch falen); 3) afweer schiet tekort (aantal CD4-cellen stijgt niet of 
daalt zelfs; immunologisch falen); bij virologisch falen a.g.v. resistentie wordt de 
combinatietherapie met behulp van resistentiebepaling door andere middelen vervangen; 
stijgt de viral load a.g.v. therapieontrouw bij uitblijvende resistentie moet therapietrouw 
worden bevorderd 

therapieontrouw 

het niet opvolgen van de aanwijzingen van de arts bij het innemen van geneesmiddelen; 
bijv. het niet afmaken van een kuur, op eigen initiatief over- of onderdoseren; kan leiden tot 
(ernstige) bijwerkingen en het persisteren van klachten 

uitbehandeld 

inadequate, misleidende aanduiding van de status waarbij geen behandeling meer 
voorhanden is; bij behandeling van HIV verstaat men hieronder dat a.g.v. resistentie geen 
combinatie van antiretrovirale middelen meer voorhanden is die de viral load 
ondetecteerbaar kan maken; in die situatie kan de viral load echter met antiretrovirale 
therapie relatief laag worden gehouden en kunnen de ziekteverschijnselen nog steeds 
effectief worden onderdrukt; laat de viral load zich niet meer onderdrukken, dan kunnen 
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uiteenlopende geneesmiddelen opportunistische infecties nog bestrijden; in al deze gevallen 
is de patiënt geenszins ‘uitbehandeld’ 

vensterperiode 

periode die verstrijkt tussen besmetting met een micro-organisme en de manifestatie van de 
infectie, zowel klinisch als serologisch 
syn window phase, window-fase 
zie HIV-test 
zie ook incubatie 
 
verpleegkundig specialist HIV/Aids 
In HIV/Aids gespecialiseerde verpleegkundige 
syn AIDS-consulent, HIV-consulent 

verticale transmissie 

overdracht (van HIV) van moeder op kind; dit kan intra-uterien plaatsvinden, maar vindt in de 
meeste gevallen plaats ten tijde van de partus of tijdens borstvoeding 

verworvenimmunodeficiëntiesyndroom 

zie aids 

viral load 

hoeveelheid virus, i.h.b. in serum van HIV-geïnfecteerden, uitgedrukt in het aantal kopieën 
per milliliter; loopt uiteen van vele miljoenen tot een onmeetbare (ondetecteerbare) 
hoeveelheid, veelal dankzij combinatietherapie; een relatieve verandering (10x hoger of 
lager) heeft meer betekenis dan een absolute verandering (+1000 of -1000), reden waarom 
viral load vaak in logs wordt uitgedrukt; schommeling < factor 3 (0,5 log) is niet-significant en 
vaak toe te schrijven aan natuurlijke variatie of onnauwkeurigheid van de bepaling 

waisting syndroom 

ernstig gewichtsverlies (10% of meer) als gevolg van HIV-infectie; bij een HIV-positieve 
patiënt met waisting spreekt men van aids 
 
Western Blotting 
blottingtechniek ter identificatie van eiwitten (veelal antistoffen) met specifieke antigenen; het 
via elektroforese gescheiden eiwitmengsel wordt overgebracht op een membraan en 
vervolgens met antisera behandeld; eiwitten die met antistoffen reageren, geven gekleurde 
bandjes; techniek wordt o.a. gebruikt als confirmatietechniek voor de aanwezigheid van HIV-
antistoffen in serum 

window phase, window-fase 

zie vensterperiode 


