
Wijzigingenoverzicht NVHB-richtlijn 30 april 2021 
Datum Hoofdstuk/paragraaf Wijziging 

28-4-2021 9.8. Adviezen m.b.t. hiv-therapie bij 
patiënten met een gastric bypass 

Kationen verduidelijkt 

28-4-2021 8. Hiv-2 bij volwassenen: Behandeling en 
monitoring 

Totale aanpassing hoofdstuk: beschrijving afwijken van 
DHHS-richtlijn 

28-4-2021 Samenstelling werkgroep Actualisatie 

28-4-2021 Overzicht belangen werkgroepleden Actualisatie 

28-4-2021 Doelen en werkwijze Actualisatie, met name tekstueel 

28-4-2021 Lijst met verwijzingen naar andere 
richtlijnen 

Actualisatie 

28-4-2021 Gehele richtlijn Consequente benaming DHHS-richtlijn (i.p.v. Amerikaanse 
richtlijnen of NIH-richtlijn) 

28-4-2021 Voorpagina Actualisatie tekst + meer consequent hernoemen 
hoofdstukken 

28-4-2021 2. Antiretrovirale therapie bij 
volwassenen 

Aanpassing naam hoofdstuk – consequent taalgebruik 

28-4-2021 3. Antiretrovirale therapie bij kinderen Aanpassing naam hoofdstuk – consequent taalgebruik 

28-4-2021 5. Diagnostiek en behandeling acute hiv-
infectie 

Aanpassing naam hoofdstuk – primaire hiv-infectie → 
acute hiv-infectie 

28-4-2021 14. Geneesmiddeleninteracties Aanpassing naam hoofdstuk – Interacties → 
Geneesmiddeleninteracties 

28-4-2021 9.1. Adviezen m.b.t. inname van anti-hiv 
middelen na braken 

Vervallen advies over achterhalen oorzaak bij herhaald 
braken en advies zittend medicatie in te nemen.  
Aanpassing NB over afwijken van aanbevelingen van 
bijsluiters 

28-4-2021 9.2. Adviezen m.b.t. inname van anti-hiv 
middelen bij vergeten van slikmoment 

Vervallen aanbevelingen over indinavir 
Aanpassing NB over afwijken van aanbevelingen van 
bijsluiters 

28-4-2021 9.3. Marge tussen twee innames Aanpassing NB over afwijken van aanbevelingen van 
bijsluiters 

28-4-2021 9.4. Inname medicatie bij overschrijven 
tijdzones 

Aanpassing NB over afwijken van aanbevelingen van 
bijsluiters 

28-4-2021 9.5. Adviezen m.b.t. gebruik anti-hiv 
middelen door de sonde 

Aanpassing NB over afwijken van aanbevelingen van 
bijsluiters 

28-4-2021 9.6. Doseringen bij gestoorde 
leverfunctie 

Aanpassing NB over afwijken van aanbevelingen van 
bijsluiters 

28-4-2021 9.7. Doseringen bij gestoorde nierfunctie Aanpassing NB over afwijken van aanbevelingen van 
bijsluiters 

28-4-2021 2.3. Tijdelijk onderbreken van anti-
retrovirale therapie 

Toevoeging concreet advies dat onderbreken in het 
algemeen niet wordt aanbevolen 

28-4-2021 Gehele richtlijn Herstellen direct links naar hoofdstukken en paragrafen 

28-4-2021 7. Preventie van moeder-kind 
overdracht: zwangerschap, bevalling en 
neonatale periode 

Nieuwe DHHS-richtlijn: 
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal/whats-
new-guidelines  

28-4-2021 3. Anti-retrovirale therapie bij kinderen Nieuwe DHHS-richtlijnen: 

• Guidelines for the use of antiretroviral agents in 
pediatric HIV infection: 
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric
-arv/whats-new-guidelines  
(N.B. Update 12-2-2021; update 7-4-2021 nog 
niet beoordeeld!) 

• Guidelines for the Prevention and Treatment of 
Opportunistic Infections in HIV-Exposed and HIV-
Infected Children: 
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https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/pediatric
-opportunistic-infection/whats-new  

28-4-2021 2.2. Keuze van anti-retrovirale therapie 
bij naïeve volwassenen met hiv 

Nieuwe DHHS-richtlijn: 
https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-
adolescent-arv/whats-new-guidelines?view=full  

28-4-2021 13. Screening van mensen met hiv op 
anogenitale maligniteiten 

Reparatie broken link CIN-richtlijn 

30-4-2021 7. Preventie van moeder-kind 
overdracht: zwangerschap, bevalling en 
neonatale periode 

Passage toegevoegd over kinderwens 
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