
Wijzigingenoverzicht NVHB richtlijn 30 mei 2018 

Datum Hoofdstuk/paragraaf Wijziging 

30-05-2018 Monitoring: Controle patiënten op 
antiretrovirale therapie (polikliniek) 

Toevoeging dipstick bij jaarlijks urine eiwit 

29-05-2018 Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale 
middelen 

Correctie foutje dosering etravirine 

29-05-2018 Samenstelling kernwerkgroep Actualisering samenstelling werkgroep en meewerkenden 

29-05-2018 • 10.2. Hepatitis C (acuut) 

• 10.3. Hepatitis C (chronisch) 

Nieuw HCV-richtsnoer: 
http://www.hcvrichtsnoer.nl/belangrijkste%20wijzigingen.ht
ml  

29-05-2018 7. Preventie van moeder-kind overdracht: 
zwangerschap, bevalling en neonatale 
periode 

Nieuwe Amerikaanse richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/224/
whats-new-in-the-guidelines  

29-05-2018 • 2.1 Wanneer beginnen? 

• 2.2. Keuze van antiretrovirale 
therapie bij naïeve volwassen 
patiënten  

• 2.3. Tijdelijk onderbreken van HAART 

• 2.4. Richtlijn anti-retrovirale therapie 
bij voorbehandelde patiënten 

• 5. Diagnostiek en behandeling 
primaire HIV-infectie 

• 8. HIV-2 bij volwassenen: behandeling 
en monitoring  

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

• VEILIGHEIDSSTATEMENT OVER DOLUTEGRAVIR: 
https://aidsinfo.nih.gov/news/2094/statement-on-
potential-safety-signal-in-infants-born-to-women-
taking-dolutegravir 
ZIE OOK SEPARAAT BERICHT VAN COLLEGE TER 
BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN 

29-05-2018 5. Diagnostiek en behandeling primaire 
HIV-infectie 

Immunoblot verwijderd bij confirmerende test primaire 
(acute) HIV 

29-05-2018 Monitoring: controles bij eerste consult bij 
HIV-seropositieve patiënt (polikliniek) 

Toevoeging integrase genotypering op indicatie 

09-04-2018 Addendum: Kostenoverzicht antiretrovirale 
middelen 

Actualisatie kosten april 2018 

BERICHT VAN COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN OVER VEILIGHEID DOLUTEGRAVIR: 

Onderwerp: Bericht over dolutegravir bij vrouwen die zwanger willen worden  

Geachte vereniging van Nederlandse Internisten en vereniging van HIV-behandelaren, 
In de bijeenkomst van de PRAC (het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee van de EMA) van 14-17 mei 
2018 zijn producten die het actieve bestanddeel dolutegravir bevatten (zoals Tivicay, Triumeq) besproken. Nieuw 
onderzoek wijst op een mogelijk risico op geboorteafwijkingen bij baby’s van vrouwen die dolutegravir-bevattende 
geneesmiddelen tijdens de zwangerschap gebruiken voor de behandeling van HIV. 

De PRAC evalueert de voorlopige resultaten van een lopend onderzoek naar geboorte-uitkomsten uitgevoerd in 
Botswana (de Tsepamo studie). Van de 426 kinderen geboren uit vrouwen die behandeld werden met dolutegravir 
als onderdeel van gecombineerde antiretrovirale therapie op het moment van de conceptie werden 4 gevallen van 
neurale buisdefecten, zoals spina bifida (of open rug, misvormd ruggenmerg) gerapporteerd. 

Terwijl het comité de nieuwe data beoordeelt, wordt uit voorzorg aanbevolen om dolutegravir-bevattende 
middelen niet voor te schrijven aan vrouwen die zwanger willen worden. Vrouwen die zwanger kunnen worden 
moeten effectieve anticonceptie gebruiken als ze dolutegravir-bevattende geneesmiddelen waar gebruiken. 

Later deze maand zal er een brief met belangrijke risico-informatie over geneesmiddelen (DHPC) uitgestuurd. 

De link naar het persbericht van de EMA en het bericht op de CBG website zijn: 

• http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/05/news_detail_0
02956.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

• https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2018/05/22/nieuws-geneesmiddelenbewakingscomite-prac-–-
mei-2018 

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Namens het College ter beoordeling van geneesmiddelen, 
met vriendelijke groet, 

Carla Jonker 
Senior Regulatory Project Leader 
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