
Wijzigingenoverzicht NVHB richtlijn 25 oktober 2018 

Datum Hoofdstuk/paragraaf Wijziging 

25-10-2018 Controle van patiënten op antiretrovirale 
therapie (polikliniek) 

Specificatie urine onderzoek 

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

Toevoeging veiligheidswaarschuwing dolutegravir 

Inhoud Wijziging titel hoofdstuk 1 

1.Werkgroep en procedures en 
onderliggende pagina’s 

Actualisatie werkgroep, doelen en werkwijze, lijst met 
wijzigingenoverzichten en lijst met links naar overige 
pagina’s 

ALGEMEEN: overal in de richtlijn zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: 

• HIV is vervangen door hiv 

• (hiv-)Patiënten wordt vervangen 
door mensen (met hiv/een hiv-
infectie) 

• De link naar de ‘geschiedenis 
van deze pagina’ is op alle 
pagina’s verwijderd 

 

Inhoud Wijzigingenoverzicht op voorpagina geplaatst 

15-10-2018 Addendum: kostenoverzicht 
antiretrovirale middelen 

Actualisatie kostenoverzicht 

13. Screening van HIV-patiënten op 
anogenitale maligniteiten 

Actualisatie beleid cervix cytologie 

3. Behandeling van HIV-1 infectie bij 
kinderen 

Verwijzing naar nieuwe VS-richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-
arv/0  

11/12-10-2018 2.1. Wanneer beginnen? • Verwijzing naar nieuwe VS richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-
adolescent-arv/37/whats-new-in-the-guidelines-  

• Bij 2.2: Combinatie met bictegravir toegevoegd als één 
van de voorkeursmiddelen voor naïeve patiënten  

• Bij 2.3: wijziging HAART in antiretrovirale therapie 

2.2. Keuze van antiretrovirale therapie 
bij naïeve volwassen patiënten  

2.3. Tijdelijk onderbreken van HAART 

2.4. Richtlijn antiretrovirale therapie bij 
voorbehandelde patiënten  

4.2. Spiegelbepaling 

5. Diagnostiek en behandeling primaire 
hiv-infectie 

8. HIV-2 bij volwassenen: behandeling en 
monitoring 

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

Verwijzing naar nieuwe VS richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/224
/whats-new-in-the-guidelines 

15. Profylaxe en behandeling van 
opportunistische infectie 

• Verwijzing naar nieuwe VS richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-
adolescent-opportunistic-infection/392/whats-new  

• Tekst over vaccinatie tegen Varicella zoster verplaatst 
naar 17.6. 

4. Monitoring - Bij eerste consult bij HIV-
seropositieve patiënt (polikliniek) 

Aanpassing TBC-onderzoek naar: IGRA/Mantoux 

Hoofdpagina Verwijzing naar richtlijn HIV en nierziekten geschrapt 

4.3. Resistentiebepalingen Correctie broken links 

9.7. Doseringen bij gestoorde nierfunctie Voetnoot toegevoegd over dosering bij dialyse 

10. Behandeling van hepatitis B/C-virus 
coïnfectie bij HIV-1 positieven patiënten  

• Samenvoeging pagina’s hepatitis C (acuut) en hepatitis 
C (chronisch) 

• Verwijzing naar oude richtlijn behandeling acute HCV 
vervallen 

• Toevoeging pagina HCC surveillance 

10.4. HCC surveillance Nieuwe pagina met aanbevelingen voor HCC screening. 

16.3. Discordante koppels Verwijzing artikel Hassing et al. geschrapt 
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https://richtlijnhiv.nvhb.nl/index.php/10.4._HCC_surveillance
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17.2. Vaccinatie tegen influenza • Oorspronkelijke onderbouwing uit oude CBO-richtlijn 
vervallen 

• Verwijzing naar LCI-richtlijnen RIVM als onderbouwing 

• Verwijzing naar NHG-standaard vervallen en 
vervangen door verwijzing naar NHG 
praktijkhandleiding 

Addendum: SOA-richtlijn Verwijzing naar nieuwe SOA-richtlijn 

17. Vaccinatiebeleid Zin toegevoegd over HPV-vaccinatie en paragraaf 
toegevoegd over vaccinatie tegen Varicella zoster 

17.6. Vaccinatie tegen Varicella zoster Nieuwe paragraaf. De tekst is afkomstig uit het hoofdstuk 
over opportunistische infecties 

13. Screening van hiv-patiënten op 
anogenitale maligniteiten 

Verwijzing naar nieuwe VS richtlijn: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-
adolescent-opportunistic-infection/392/whats-new  

14. Interacties Reparatie broken links 

08-06-2018 Overzicht belangen werkgroepleden Toevoeging belangenverklaring Marit van Vonderen 
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