
Wijzigingenoverzicht NVHB richtlijn 20-3-2018 

Datum Hoofdstuk/paragraaf Wijziging 

20-3-2018 4.1. Controles HIV-patiënten: Controle van 
patientne op antiretrovirale therapie 
(polikliniek) 

• MCV vervallen bij controle bloedbeeld 

• GT vervallen bij controle leverenzymen 

• Minimaal één keer per jaar: Indien tenofovir difumaat: 
fosfaat toegevoegd 

20-3-2018 4.1. Controles HIV-patiënten: Eerste controle 
na instellen op anti-retrovirale therapie 4-6 
weken na start (polikliniek) 

• MCV vervallen bij controle bloedbeeld 

• Op indicatie: bloedspiegels en totaal cholesterol 
vervallen 

20-3-2018 4.1. Controles HIV-patiënten: bij instellen op 
antiretrovirale therapie (polikliniek) 

• Na,K controle vervallen bij instellen op tenofovir 

• Monitoring bij nevirapine vervallen 

20-3-2018 4.1. Controles HIV-patiënten: bij eerste consult 
bij HIV-seropositieve patiënt (polikliniek) 

Specificatie indicatie verslavingszorg vervallen 

6-3-2018 4.2. Spiegelbepaling Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

6-3-2018 Hoofdpagina Standpunt generieke medicatie in de HIV zorg als 
addendum toegevoegd 

6-3-2018 16.2. Seksaccidenten Vervallen opmerking over geen PEP bij monogame relatie 
en ondetecteerbare viral load 

6-3-2018 15. Profylaxe en behandeling van 
opportunistische infectie 

• Nieuwe richtlijn DHHS, what’s new in the guideline: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-
adolescent-opportunistic-infection/0 

6-3-2018 13. Screening van HIV-patiënten op 
anogenitale maligniteiten 

Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

6-3-2018 12. Comorbiditeit en bijwerkingen Nieuwe EACS-richtlijn, what’s new: 

 
6-3-2018 10.1. Hepatitis B • Nieuwe richtlijn DHHS, what’s new in the guideline: 

https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-
adolescent-opportunistic-infection/0 
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• Nieuwe richtlijn EACS: what’s new:  
o HCC screening recommendations have been 

updated 
o HBV treatment figure has been removed. Footnotes 

have been converted into full text with new 
recommendations for individuals with HBV who 
face immunosuppression  

6-3-2018 8. HIV-2 bij volwassenen: behandeling en 
monitoring 

Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

6-3-2018 7. Preventie van moeder-kind overdracht: 
zwangerschap, bevalling en neonatale 
periode 

• Nieuwe richtlijn DHHS, what’s new in the guideline: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/0  

• Grens indicatie sectio caesaria bij viral load >500 
c/mL en vaginale partus < 40 c/mL ongeacht duur 
gebroken vliezen 

• Ruimte voor al dan niet staken cART na zwangerschap 

• Advies voor vrouwen die per se borstvoeding willen 
geven 

• Efavirenz kan gecontinueerd worden 

6-3-2018 5. Diagnostiek en behandeling primaire HIV-
infectie 

Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

5-3-2018 4. Monitoring Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

2-3-2018 3. Behandeling van HIV-1 infectie bij kinderen Nieuwe richtlijn DHHS, what’s new in the guideline: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-
arv/0  

2-3-2018 2.4. Richtlijn antiretrovirale therapie bij 
voorbehandelde patiënten  

• Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

• Info over TAF vervallen 

2-3-2018 2.3. Tijdelijk onderbreken van HAART • Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

2-3-2018 2.2. Keuze van antiretrovirale therapie bij 
naïeve volwassen patiënten  

• Nieuwe richtlijn DHHS, what’s new in the guideline: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-
adolescent-arv/0  

• Voetnoot over raltegravir tweemaal daags vervallen 

• Info over TAF vervallen 

• Samenvatting Amerikaanse richtlijn vervallen 

2-3-2018 2.1. Wanneer beginnen? • Nieuwe richtlijn DHHS, inhoudelijk geen wijzigingen 

2-3-2018 Overzicht belangen werkgroepleden Jet Gisolf heeft de commissie verlaten, Wouter Bierman is 
nieuwe voorzitter. Mariska Tuut heeft nieuwe nevenfunctie 

2-3-2018 Samenstelling kernwerkgroep Jet Gisolf heeft de commissie verlaten, Wouter Bierman is 
de nieuwe voorzitter 

8-2-2018 Addendum kostenoverzicht antriretrovirale 
middelen 

Actualisering kosten januari 2018 
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