
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Combination antiretroviral therapy among immigrant and indigenous HIV
infected patients: quality of life and treatment adherence

de Boer, I.M.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Boer, I. M. (2011). Combination antiretroviral therapy among immigrant and indigenous
HIV infected patients: quality of life and treatment adherence. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/combination-antiretroviral-therapy-among-immigrant-and-indigenous-hiv-infected-patients-quality-of-life-and-treatment-adherence(c8f27466-f5bd-4f55-a69e-259f1ed3858c).html


120 121 

 2007 Nov 15;45(10):1377-85.
(24)  Protopopescu C, Raffi F, Roux P, Reynes J, Dellamonica P, Spire B, et al. Factors associated with non- 
 adherence to long-term highly active antiretroviral therapy: a 10 year follow-up analysis with correction  
 for the bias induced by missing data. J Antimicrob Chemother 2009 Sep;64(3):599-606.
(25)  Vranceanu AM, Safren SA, Lu M, Coady WM, Skolnik PR, Rogers WH, et al.  The relationship of post- 
 traumatic stress disorder and depression to antiretroviral medication adherence in persons with HIV.   
 AIDS Patient Care STDS 2008  Apr;22(4):313-21.
(26)  Hartzell JD, Janke IE, Weintrob AC. Impact of depression on HIV outcomes in the HAART era. J Antimi 
 crob Chemother 2008  Aug;62(2):246-55.
(27)  Ickovics JR, Hamburger ME, Vlahov D, Schoenbaum EE, Schuman P, Boland RJ, et al. Mortality, CD4 cell  
 count decline, and depressive symptoms among HIV-seropositive women: longitudinal analysis from the  
 HIV Epidemiology Research Study. JAMA 2001 Mar 21;285(11):1466-74.
(28)  Villes V, Spire B, Lewden C, Perronne C, Besnier JM, Garre M, et al. The effect of depressive symptoms at  
 ART initiation on HIV clinical progression and mortality: implications in clinical practice.  Antivir Ther  
 2007;12(7):1067-74.
(29)  Haynes RB, Ackloo E, Sahota N, McDonald HP, Yao X. Interventions for enhancing medication adherence.  
 Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD000011.
(30)  Amico KR, Harman JJ, Johnson BT. Efficacy of antiretroviral therapy adherence interventions: a research  
 synthesis of trials, 1996 to 2004. J Acquir Immune Defic Syndr 2006 Mar;41(3):285-97.
(31)  Simoni JM, Pearson CR, Pantalone DW, Marks G, Crepaz N. Efficacy of interventions in improving highly  
 active antiretroviral therapy adherence and HIV-1 RNA viral load.  A meta-analytic review of randomized  
 controlled trials. J Acquir Immune Defic Syndr 2006 Dec 1;43 Suppl 1:S23-S35.
(32)  Cardarelli R, Weis S, Adams E, Radaford D, Vecino I, Munguia G, et al. General health status and adherence  
 to antiretroviral therapy. J Int Assoc Physicians  AIDS Care (Chic Ill ) 2008 May;7(3):123-9.
(33)  Burgoyne RW, Tan DH. Prolongation and quality of life for HIV-infected adults treated with highly active  
 antiretroviral therapy (HAART): a balancing act. J Antimicrob Chemother 2008 Mar;61(3):469-73.
(34)  Lampe FC, Harding R, Smith CJ, Phillips AN, Johnson M, Sherr L. Physical and Psychological Symptoms and  
 Risk of  Virologic Rebound  Among Patients  With Virologic Suppression on Antiretroviral Therapy. J 
 Acquir Immune Defic Syndr 2010 Feb 10;54(5):500-5.
(35)  Potard V, Chassany O, Lavignon M, Costagliola D, Spire B. Better health-related quality of life after switch 
 ing from a virologically effective regimen to a regimen containing efavirenz or nevirapine.  AIDS Care  
 2010 Jan;22(1):54-61.
(36)  Stutterheim SE, Pryor JB, Bos AE, Hoogendijk R, Muris P, Schaalma HP. HIV-related stigma and psychologi- 
 cal distress: the harmful effects of specific stigma manifestations in various social settings.  AIDS 2009 
 Nov 13;23(17):2353-7.
(37)  Watt MH, Aronin EH, Maman S, Thielman N, Laiser J, John M. Acceptability of a group intervention for  
 initiates of antiretroviral therapy in Tanzania. Glob Public Health 2010 Jul 14;1-14.
(38)  Balfour L, Corace K, Tasca GA, Best-Plummer W, Macpherson PA, Cameron DW. High HIV knowledge  
 relates to low stigma in pharmacists and university health science students in Guyana, South  America. Int  
 J Infect Dis 2010 Jul 30.
(39)  Li L, Liang LJ, Lin C, Wu Z, Rotheram-Borus MJ. HIV prevention intervention to reduce HIV-related stigma: 
 evidence from China.  AIDS 2010 Jan 2;24(1):115-22.
(40)  O’Leary A, Kennedy M, Pappas-DeLuca KA, Nkete M, Beck V, Galavotti C. Association between exposure  
 to an HIV story line in The Bold and the Beautiful and HIV-related stigma in Botswana. AIDS Educ Prev  
 2007 Jun;19(3):209-17.
(41)  UNAIDS. The Greater Involvement of People Living with HIV (GIPA). 2007. Accessed: 20-9-2010. http:// 
 data.unaids.org/pub/BriefingNote/2007/JC1299_Policy_Brief_GIPA.pdf.
(42)  Mahajan A, Sayles J, Patel V, Remien R, Sawires S, Ortiz D, et al. Stigma in the HIV/AIDS epidemic: a review  
 of the literature and recommendations for the way forward. AIDS 2008 Aug;22 Suppl 2:S67-S79.
(43)  Crepaz N, Passin WF, Herbst JH, Rama SM, Malow RM, Purcell DW, et al. Meta-analysis of cognitive-
 behavioral interventions on HIV-positive persons’ mental health and immune functioning. Health Psychol  
 2008 Jan;27(1):4-14.
(44)  Vervoort SC, Dijkstra BM, Hazelzet EE, Grypdonck MH, Hoepelman AI, Borleffs JC. The role of HIV nurs 
 ing consultants in the care of HIV-infected patients in Dutch hospital outpatient clinics. Patient Educ  
 Couns 2010  Aug;80(2):180-4.

Samenvatting



122 123 

SAMENVATTING

Het doel van dit proefschrift was te onderzoeken in hoeverre de kwaliteit van leven, hiv-

stigma, depressie en opvattingen over medicatie de therapietrouw en behandelingsuitkomst 

beïnvloeden onder hiv-geïnfecteerde patiënten in Nederland. Een bijkomend doel was te 

onderzoeken in hoeverre deze factoren de therapietrouw en behandelingsuitkomst onder 

immigranten bepalen in vergelijking met autochtone hiv-geïnfecteerde patiënten. 

Hoofdstuk 1 bevat een inleiding over hiv-geïnfecteerde patiënten op cART (combinatie 

antiretrovirale therapie), het concept kwaliteit van leven en de relevantie van therapietrouw 

bij behandeling van hiv-infecties. Ook worden methoden om therapietrouw te meten en 

mogelijke psychosociale factoren die de therapietrouw en behandelingsuitkomst kunnen 

beïnvloeden geïntroduceerd. Verder beschrijven we de situatie van hiv-geïnfecteerde 

immigranten in Nederland. 

In hoofdstuk 2 onderzochten we longitudinaal in hoeverre hiv-geïnfecteerde patiënten 

op cART een verscheidenheid aan symptomen ervaren in het zogenaamde national AIDS 

Therapy Evaluation in the Netherlands (ATHENA) cohort. De dataverzameling startte in 

1998 waarbij retrospectief data werd verzameld van patiënten die vóór 1998 startten met 

cART en prospectief van patiënten die daarna startten. Gegevens van polikliniekbezoeken 

en demografische, epidemiologische en klinische gegevens en laboratoriummetingen werden 

geregistreerd. Sinds de start van deelname aan het onderzoek ontvingen patiënten elke 

zes maanden een vragenlijst met vragen over symptomen en over lichamelijke en mentale 

kwaliteit van leven. Het eerste doel was het verloop van zelfgerapporteerde symptomen te 

onderzoeken in de loop van de tijd.  We vonden een hoge prevalentie van zelfgerapporteerde 

symptomen waarbij veel symptomen in meer dan 30% van de vragenlijsten per patiënt werden 

gerapporteerd.  Rapportage van ‘verlamd gevoel in vingers of tenen’, ‘pijn in de benen’, ‘pijn bij het 

plassen’, ‘spierpijn’, ‘ tintelende handen of voeten’ en ‘problemen bij het zien’ namen significant 

toe in de loop van de tijd.  Vervolgens onderzochten we de relevantie van zelfgerapporteerde 

symptomen voor de individuele patiënt door associaties tussen zelfgerapporteerde 

symptomen en gelijktijdige mate van kwaliteit van leven en virologisch falen te onderzoeken. 

Alle zelfgerapporteerde symptomen waren geassocieerd met gelijktijdige lichamelijke en 

mentale kwaliteit van leven, zelfs na correctie voor klinische en demografische parameters. 

Bovendien waren ‘problemen met slapen’, ‘obstipatie’, ‘pijn in de benen’ en ‘verlamd gevoel in 

vingers of tenen’ significant gerelateerd aan gelijktijdig virologisch falen (plasma hiv RNA >500 

kopieën/ml bloed). Het feit dat de meeste symptomen gerelateerd waren aan het gebruik 

van bepaalde antiretrovirale (ARV) medicatie suggereert dat deze symptomen bijwerkingen 

zouden kunnen zijn. Symptomen worden vaak gerapporteerd en zijn gerelateerd aan een 

lagere kwaliteit van leven en slechtere behandelingsuitkomst, namelijk een detecteerbare 

“viral load”.  Daarom is het zeer belangrijk om symptomen onder hiv-geïnfecteerde patiënten 

te identificeren en te beheersen.  Toekomstig onderzoek zal strategieën na moeten gaan die 

de symptomen kunnen verminderen onder hiv-geïnfecteerde patiënten op cART. 

In hoofdstuk 3 onderzochten we in hoeverre baseline lichamelijke en mentale kwaliteit 
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van leven bij inclusie in het ATHENA cohort de behandelingsuitkomst, namelijk de overleving, 

voorspelde onder hiv-geïnfecteerde patiënten in dit cohort. Dit onderzoek voegde iets toe 

aan bestaande kennis door de lange follow-up duur (mediaan = 8.4 jaar). Overlevingstijd werd 

gecensureerd op de datum van einde follow-up wat gedefinieerd werd als de datum van 

laatste contact met het ziekenhuis of de datum van overlijden, afhankelijk van wat als eerste 

plaatsvond. De scores op lichamelijke en mentale kwaliteit van leven werden opgesplitst in 

kwartielen. Lagere niveaus van lichamelijke kwaliteit van leven op baseline waren significant 

gerelateerd aan een toegenomen kans op overlijden tijdens de follow-up periode. Echter, dit 

patroon vonden we niet voor de mentale kwaliteit van leven. Doodsoorzaken varieerden 

onder patiënten, maar er was geen duidelijke relatie tussen verschillende doodsoorzaken 

en de hoogte van de scores op kwaliteit van leven bij inclusie. We vonden ook dat hogere 

niveaus van lichamelijke kwaliteit van leven de overleving onafhankelijk voorspelden in Cox 

proportional hazards regressie analyses. Onze bevindingen suggereren dat kwaliteit van 

leven, in combinatie met demografische en klinische variabelen, gebruikt kan worden om 

de prognose van hiv-geïnfecteerde patiënten te beoordelen. Toekomstig onderzoek zal na 

moeten gaan of de voorspelling van overleving door kwaliteit van leven ook geldt in de 

dagelijkse klinische praktijk.  Verder zal het onderliggende mechanisme, waardoor lichamelijke 

kwaliteit van leven de overleving beïnvloedt, onderzocht moeten worden. 

In hoofdstuk 4 onderzochten we het gebruik van apotheekgegevens voor het meten van 

therapietrouw onder hiv-geïnfecteerde patiënten in het THETRHA-onderzoek (Onderzoek 

naar TherepieTRouw Haart). In dit onderzoek interviewden we 201 hiv-geïnfecteerde 

immigranten en autochtone patiënten over psychosociale risicofactoren voor therapieontrouw.  

Verder bepaalden we de mate van therapietrouw met behulp van zelfrapportage en 

apotheekafhaalgegevens. Daarnaast bepaalden we of patiënten virologisch faalden. We 

verzamelden afhaalgegevens bij 132 verschillende apotheken. Door een fax te sturen naar 

deze apotheken was het haalbaar om gegevens te krijgen van alle afhaalmomenten. Echter, het 

kostte tijd en inspanning om alle afhaalgegevens te verzamelen en te beheren. We onderzochten 

hoe de afhaalgegevens geoperationaliseerd konden worden tot één enkele maat voor 

therapietrouw.  Therapietrouw werd berekend over een periode van 90 dagen voorafgaande 

aan een “viral load” meting.  Er was geen verschil in de voorspelling van virologisch falen tussen 

een berekening van therapietrouw gebaseerd op een gemiddelde van het totale regime en een 

berekening gebaseerd op één enkel middel in het regime. Misclassificatie van therapietrouwe 

patiënten in therapie- ontrouwe patiënten werd voorkomen door rekening te houden met 

medicatie die over was van eerdere afhaalmomenten, over de gehele periode sinds de patiënt 

het huidige regime startte.  Wanneer therapieontrouw gedefinieerd werd als een inname van 

<100% van de voorgeschreven pillen, zou 43% van de patiënten gemisclassificeerd worden 

als therapieontrouw wanneer er geen rekening gehouden werd met medicatie die over was 

van alle eerdere afhaalmomenten sinds de start van het huidige regime.  Voorgeschreven 

behandelingspauzes zouden potentieel gemisclassificeerd kunnen worden als periodes van 

therapieontrouw wanneer alleen gekeken wordt naar apotheekafhaalgegevens. Wanneer we 

rekening hielden met voorgeschreven behandelingspauzes door de arts, werd de voorspelling 

van virologisch falen niet anders in ons onderzoek.  Echter, er waren maar een paar patiënten 

met voorgeschreven behandelingspauzes in de 90 dagen voorafgaande aan de “viral load” meting. 

Onze belangrijkste bevindingen suggereren dat het verzamelen van apotheekafhaalgegevens 

haalbaar is onder een groep patiënten die soms bij meerdere apotheken hun medicijnen 

afhalen en dat het belangrijk is rekening te houden met eerdere afhaalmomenten wanneer 

de therapietrouw berekend wordt op basis van apotheekafhaalgegevens. Ook adviseren wij 

rekening te houden met voorgeschreven behandelingspauzes. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een onderzoek naar de invloed van sociale wenselijkheid op 

zelfgerapporteerde therapietrouw.  We onderzochten of de relatie tussen zelfgerapporteerde 

therapieontrouw en virologisch falen sterker was onder patiënten in het ATHENA-cohort 

die minder geneigd waren om sociaal wenselijke antwoorden te geven in vergelijking met 

patiënten die meer geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven. We maten sociale 

wenselijkheid met de zogenaamde 5-item social desirability response set. Therapietrouw 

werd bepaald met vier zelfgerapporteerde vragen. Odds ratios voor de voorspelling van hiv 

RNA >50 kopieën/ml bloed door therapieontrouw waren significant onder patiënten die 

minder geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven, terwijl ze niet significant waren 

onder patiënten die meer geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven. Concluderend, 

sociale wenselijkheid beïnvloedt the validiteit van zelfgerapporteerde therapietrouw. Meer 

onderzoek is nodig om na te gaan hoe vertekening door sociale wenselijkheid gereduceerd 

kan worden in zelfgerapporteerde maten van therapietrouw aan cART. 

Opvattingen over medicatie spelen een belangrijke rol in therapietrouw. Twijfels over het nut 

van cART en zorgen om bijwerkingen van cART kunnen de therapietrouw verminderen. In 

hoofdstuk 6 onderzochten we in hoeverre het gepercipieerde nut van cART en zorgen 

om bijwerkingen van cART de therapietrouw en virologische response voorspellen in het 

ATHENA-cohort. Patiënten vulden een vragenlijst in betreffende opvattingen over medicatie 

en therapietrouw aan cART. Rapportage van een lager verwacht nut van cART voorspelde een 

verminderde therapietrouw aan cART en voorspelde een hogere kans op een detecteerbare 

“viral load”.  Verder vonden we dat scores op het nut van medicatie niet geassocieerd waren 

met geslacht, leeftijd, land van herkomst, transmissieroute, eerdere ARV behandeling en aantal 

jaren op cART. Echter, scores indicatief voor het nut van medicatie waren gerelateerd aan 

aantal CD4 cellen bij de start van deelname aan de studie.  We konden geen relatie vinden 

tussen zorgen om bijwerkingen van cART en therapietrouw of virologisch falen. Onze data 

suggereren dat het behulpzaam kan zijn om patiënten te vragen over hun gepercipieerde 

nut van cART in het identificeren van patiënten die een risico hebben op lage therapietrouw 

en detecteerbare “viral load”. In toekomstig onderzoek zou onderzocht moeten worden 

in hoeverre het door patiënten gepercipieerde nut opweegt tegen de zorgen om nadelige 

effecten van een behandeling bij het ontwikkelen van therapietrouw-verbeterende interventies. 

Interventieonderzoek zou na kunnen gaan in hoeverre het bespreken van het inzicht in het 

nut van cART van de patiënt zinvol is voor een verbetering van de therapietrouw. 

Hiv-stigma kan de therapietrouw nadelig beïnvloeden. Hiv-geïnfecteerde immigranten zouden 

meer stigma kunnen ervaren of percipiëren en daarom onderzochten we in hoofdstuk 

7 of hiv-stigma vaker wordt gerapporteerd onder hiv-geïnfecteerde immigranten dan 

onder autochtone hiv geïnfecteerde patiënten (THETRHA-onderzoek). Voor dit onderzoek 
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gebruikten we twee subschalen van de Berger hiv-stigma schaal (namelijk “personalized 

stigma” en “disclosure concerns”).  Omdat deze vragenlijst nooit eerder werd gebruikt onder 

immigranten in West Europa, bekeken we eerst de haalbaarheid van het gebruik van deze 

vragenlijst onder hiv-geïnfecteerde immigranten.  De Berger hiv-stigma schaal werd afgenomen 

in een interview.  Hoewel immigranten vaker uitleg nodig hadden over de verschillende 

vragen, had de vragenlijst voldoende interne consistentie. Een belangrijke bevinding was het 

relatief hoge percentage patiënten dat één of meerdere vragen niet kon beantwoorden. Het 

leek te maken te hebben met een aantal hypothetische vragen in de hiv-stigma schaal waarbij 

patiënten zich moesten voorstellen hoe ze bepaalde situaties zouden ervaren terwijl zulke 

situaties zich nooit voor hadden gedaan.  Tijdens het interviewen merkten we dat patiënten 

het moeilijk vonden om zich zulke onbekende situaties voor te stellen. Zoals verwacht, was 

‘personalized stigma’ significant hoger onder hiv-geïnfecteerde immigranten in vergelijking 

met autochtone patiënten. Bovendien voorspelde een homoseksuele hiv-transmissieroute 

de mate van ‘disclosure concerns’ significant. Dit onderzoek laat zien dat het type hiv-stigma 

kan variëren onder verschillende groepen. Toekomstig onderzoek zou kunnen proberen 

opheldering te geven over het onderliggende mechanisme van hiv-stigma in de verschillende 

subgroepen.  Vervolgens kunnen gerichte interventies ontwikkeld worden voor verschillende 

subgroepen. 

In hoofdstuk 8 beschrijven we in hoeverre de kwaliteit van leven, depressie, hiv-stigma 

en opvattingen over medicatie de therapietrouw aan cART en behandelingsuitkomst onder 

hiv-geïnfecteerde immigranten en autochtone patiënten beïnvloeden (THETRHA). Onze 

verwachting was dat hiv-geïnfecteerde immigranten een lagere kwaliteit hebben en meer 

hiv-stigma, depressie, twijfels over het nut van medicatie en zorgen om bijwerkingen van 

cART ervaren. Verder verwachtten we dat deze factoren een verminderde therapietrouw 

en slechtere behandelingsuitkomst onder hiv-geïnfecteerde immigranten kunnen verklaren. 

Therapietrouw werd gemeten met zowel zelfrapportage als met apotheekafhaalgegevens. 

Kwaliteit van leven, depressie, hiv-stigma en opvattingen over medicatie werden gemeten 

met standaard vragenlijsten. “Plasma viral load” werd als detecteerbaar beschouwd bij >40 

kopieën/ml bloed. Hiv-geïnfecteerde immigranten hadden een minder goede therapietrouw 

en hadden vaker een detecteerbare “viral load”. Ook waren hiv-stigma en depressie hoger 

onder hiv-geïnfecteerde immigranten. Hiv-stigma voorspelde significant een minder goede 

therapietrouw.  Depressie voorspelde significant een detecteerbare “viral load”, onafhankelijk 

van therapieontrouw.  Onze studie suggereert dat hiv-stigma en depressie belangrijke factoren 

kunnen zijn waarop interventies om therapietrouw te bevorderen en de kans op virologisch 

falen te verminderen zich zouden kunnen richten. Het is echter duidelijk dat toekomstig 

onderzoek nodig is om zulke interventies te evalueren in termen van verlaging van het risico 

op therapieontrouw en virologisch falen. 


