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Een gedeelte van deze samenvatting is gepubliceerd in het HIV Bulletin 2013; 7(1). 

HIV/AIDS
Het humaan immunodeficiëntie virus (hiv) is het virus dat AIDS (verworven immunodeficiëntie 

syndroom) veroorzaakt. HIV is een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) en kan op 

verschillende manieren worden overgedragen: via onbeschermde seksuele contacten, bloed-

op-bloed contacten (bijvoorbeeld via besmette naalden bij intraveneus drugs gebruikers) en 

moeder-op-kind transmissie, waaronder ook borstvoeding. Wereldwijd zijn er vanaf het begin 

van de pandemie naar schatting 60 miljoen mensen met hiv geïnfecteerd, waarbij Sub-Sahara 

Afrika het zwaarst getroffen is [1]. In Nederland leven naar schatting 25000 personen met hiv 

van wie er ongeveer 8500 (35%) hiervan niet op de hoogte zijn [2, 3].

AIDS is het gevolg van een sterk verzwakt afweersysteem doordat het virus een belangrijke 

groep witte bloedcellen, de CD4+ lymfocyten, infecteert en uitschakelt. De CD4+ lymfocyten 

beschermen het lichaam tegen bepaalde bacteriën en virussen. Bij een tekort aan CD4+ 

lymfocyten wordt het afweersysteem kwetsbaar en kunnen o.a. deze ziekteverwekkers, die 

onder normale omstandigheden geen problemen veroorzaken, opportunistische infecties 

en andere ernstige ziekten of kanker veroorzaken. In dit geval spreken we van AIDS. De hiv-

infectie wordt onderverdeeld in vier opeenvolgende stadia: de acute fase, de asymptomatische 

chronische infectie, de symptomatische chronische infectie en uiteindelijk AIDS. De 

asymptomatische fase, waarbij de patiënt nog niet behandeld wordt, kan variëren tussen 

de 1 en 10 jaar. Sinds 1996 wordt hiv-infectie behandeld met een combinatie van tenminste 

3 verschillende hiv-remmers, de zogenaamde antiretrovirale combinatie therapie (cART), 

waardoor het welzijn en de levensverwachting van hiv-geïnfecteerde patiënten spectaculair 

is verbeterd. De acute of de primaire hiv-infectie (PHI) is de fase van infectie die centraal staat 

in dit proefschrift. In deze samenvatting wordt een overzicht gegeven van de pathogenese, 

de klinische verschijnselen, de diagnostiek en de eventuele behandeling van een PHI. Daarna 

worden de verschillende hoofdstukken van de proefschrift apart behandeld. 

Primaire hiv-infectie
Pathogenese

De PHI is het vroegste stadium van de hiv-infectie en verwijst naar de eerste zes maanden na 

de hiv- besmetting [4]. Overdracht van hiv vindt meestal plaats op de genitale slijmvliezen. 

De eerste cellulaire doelwitten van hiv zijn de dendritische cellen, macrofagen en CD4+ 

T-lymfocyten, gevolgd door de verspreiding van hiv naar regionale lymfeklieren en uiteindelijk 

naar het bloed en de overige organen [5, 6]. Zodra hiv de CD4+ cel infecteert, wordt het hiv-DNA 

in het genetisch materiaal van de gastheercel geintegreerd en worden er nieuwe virussen 

gemaakt die op hun beurt weer meer CD4+ cellen kunnen infecteren. Zodoende wordt de PHI 

gekenmerkt door een exponentiële stijging van virus replicatie: viruspopulaties kunnen zich 

elke zes tot tien uur verdubbelen, waardoor er gemiddeld drie tot vier weken na infectie een 

piek in de plasma virale load (pVL) ontstaat van miljoenen kopieen virussen per milliliter bloed 
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[7-9]. In deze periode ontwikkelen zich meestal ook de lichamelijke klachten. Dit wordt ook wel 

het acuut retroviraal syndroom genoemd. De ernst en de duur van de klachten is geassocieerd 

aan een snellere ziekteprogressie [11-14]. Een deel van de geïnfecteerde CD4+ cellen zal inactief 

worden en vormt verspreid over het lichaam een reservoir van latent geïnfecteerde cellen 

welke in een latere fase weer actief kunnen worden [10].

Tijdens de PHI vinden verschillende kritische gebeurtenissen plaats, waaronder grote 

schade aan de CD4+ T-lymfocyten in het maagdarmkanaal [15-17], de vorming van virus 

reservoirs [18, 19] en de ontwikkeling van een immuunrespons tegen het virus. Een belangrijke 

immuunrespons is de activering van virus-specifieke CD8+ cytotoxische T-lymfocyten (CTLs), 

die samenvalt met een scherpe daling van de pVL tot een zogenaamde steady state is bereikt. 

Dit wordt het virale setpoint genoemd en ontstaat ongeveer zes tot negen maanden na infectie 

[20-22]. Verschillende studies hebben laten zien dat een lager viraal setpoint is gecorreleerd 

aan een langzamer ziekte beloop [23-26].

symptomen

Een PHI verloopt meestal symptomatisch, maar deze klachten kunnen variëren in aard en ernst 

en ze zijn vaak weinig specifiek. Derhalve wordt de diagnose PHI vaak gemist. Dit blijkt ook 

uit eerder onderzoek waarbij werd vastgesteld dat meer dan 60% van de symptomatische 

PHI patiënten medische hulp zocht, maar dat de klachten slechts bij 5% van de patiënten 

werden herkend als passend bij een PHI [27, 28]. Een typische PHI verloopt als een Pfeiffer-

achtig ziektebeeld met koorts en vermoeidheid. Overige veel voorkomende symptomen 

zijn huiduitslag, keelontsteking, gewichtsverlies, nachtzweten, lymfadenopathie, spierpijn, 

hoofdpijn, misselijkheid en diarree [29, 30]. Soms is het beloop veel heftiger en presenteert 

een patiënt zich met een Guillain-Barré syndroom of een aseptische meningitis. De aspecifieke 

klachten van een acuut retroviraal syndroom benadrukken het belang van een nauwkeurige 

seksuele anamnese naar mogelijk (hoog-)risico gedrag.

diagnose

De diagnose van een PHI kan eenvoudig gemist worden, omdat de hiv-antilichamen meestal 

nog niet of nauwelijks ontstaan zijn op het moment dat iemand klachten ontwikkelt en getest 

wordt. Een standaard hiv screening test (ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay) zal dus 

negatief zijn [31, 32]. Dit wordt ook wel de window-fase genoemd en duurt meestal 2 weken. 

Diagnostische testen om een PHI vast te stellen zijn een p24 antigeen test, een detecteerbare 

pVL en/of een dubieuze (indeterminate) Western blot, waarbij laatst genoemde gebasseerd 

is op de ontwikkeling van hiv- antilichamen [33, 34]. Het p24 antigeen is een viraal kerneiwit 

welke tijdelijk in het bloed te meten is tijdens de acute fase, gemiddeld 17 dagen na transmissie, 

nog voor de ontwikkeling van de hiv- antilichamen [35]. Het is belangrijk om een PHI tijdig 

te diagnosticieren, niet alleen voor de individuele patiënt, maar ook voor diens omgeving, 

aangezien patiënten met een PHI een hogere pVL hebben en hierdoor makkelijker het virus 

kunnen doorgeven. Verschillende studies hebben laten zien dat mensen die weten dat zij hiv-

positief zijn bewuster met hun seksueel gedrag omgaan [36, 37]. Het tijdig diagnosticeren van 

een PHI kan zodoende besmetting van anderen voorkomen.
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Waarom behandeling in de acute fase?
De PHI is geassocieerd met een enorme virus replicatie en de ontwikkeling van een eerste 

immuunrespons tegen het virus. Dit maakt deze fase heel anders dan de chronische hiv-infectie 

en biedt wellicht unieke mogelijkheden voor therapeutische en epidemiologische interventies 

[38]. Hoewel er tot nu toe geen consensus bestaat, lijkt het er steeds meer op dat (tijdelijke) 

antiretrovirale behandeling tijdens de PHI een gunstig effect heeft op de ziekte progressie [39-41]. 

Observationele studies hebben gesuggereerd dat vroegbehandeling de hiv-specifieke afweer 

kan beschermen [42-49] en de virale evolutie en het ontstaan van hiv reservoirs kan beperken [50, 

51]. Een belangrijke immunologische studie observeerde dat tijdelijke vroegbehandeling zorgde 

voor een krachtige hiv-specifieke CD4+ en CD8+ T-cel respons, welke vergelijkbaar was met die 

van long-term nonprogressors (dit zijn personen die meer dan 10-20 jaar lang zonder medicatie 

kunnen) [46]. Daarnaast kan vroegbehandeling het virale setpoint verlagen, wat een positief 

effect heeft op de ziekte progressie [52-54]. Vroegbehandeling kan ook overwogen worden 

bij patiënten met ernstige klinische symptomen, zoals bijvoorbeeld een aseptische meningitis, 

waarbij afwachten eigenlijk niet verantwoord is. Het starten met cART resulteert in een snellere 

pVL daling en heeft daarmee een gunstig effect op de klinische verschijnselen [55]. Ten slotte 

kan de behandeling van een PHI belangrijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid door 

het verminderen van de verspreiding van hiv transmissie, aangezien patiënten zeer besmettelijk 

zijn tijdens deze periode [56, 57]. Echter, niet alle studies suggereren een verlaging van het virale 

setpoint [58-61], en sommige cohort studies rapporteerden een vergelijkbare of zelfs snellere 

CD4-daling na onderbreking van de vroegbehandeling [62, 63]. 

Ondanks de voordelen, zijn er ook potentiële nadelen van vroegbehandeling. Een belangrijke 

zorg is de medicatie gerelateerde (lange termijn) toxiciteit, hoewel tegenwoordig de meeste 

cART regimes beter verdragen worden en minder bijwerkingen geven, en de mogelijke 

gevolgen voor de kwaliteit van leven. Een tweede nadeel is het risico op het ontwikkelen van 

resistentie door bijvoorbeeld therapieontrouw of na stopzetting van de vroegbehandeling. Dit 

risico is wellicht groter bij patiënten in de acute fase, aangezien zij overdonderd zullen zijn met 

emoties en veel nieuwe zorgen hebben. Dit zou de therapietrouw nadelig kunnen beïnvloeden. 

Anderzijds kan cART patiënten ook psychisch ondersteunen en het gevoel geven dat er actief 

iets gedaan wordt aan de ziekte, in plaats van af te wachten totdat het virus de overhand krijgt. 

Tenslotte is de kosteneffectiviteit van tijdelijke vroegbehandeling nooit onderzocht, ofschoon 

studies hebben aangetoond dat eerder starten met cART een kosteneffectieve strategie is 

omdat het meer AIDS events kan voorkomen [64, 65]. Bovendien zou vroegbehandeling 

kosteneffectief kunnen zijn door het voorkomen van nieuwe hiv transmissies.

Tot op heden bieden klinische richtlijnen geen definitief antwoord of tijdens de PHI wel of 

niet ingegrepen moet worden met (tijdelijke) cART, en zo ja, voor hoe lang [66, 67]. De eerste 

gerandomiseerde studie werd uitgevoerd begin 1990 en vergeleek zes maanden zidovudine 

(één van de eerste antiretrovirale middelen) monotherapie met placebo bij patiënten 

met een PHI, en rapporteerde een significante reductie van opportunistische infecties na 

vroegbehandeling [68]. Een tweede gerandomiseerde studie met zidovudine monotherapie 

observeerde soortgelijke immunologische en virologische voordelen [69]. Het duurde hierna 
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ruim tien jaar voordat de resultaten van gerandomiseerde studies die zijn uitgevoerd in het 

huidige cART-tijdperk beschikbaar kwamen.

Resultaten beschreven in dit proefschrift
Van mei 2003 tot en met maart 2010 hebben wij de Primo-SHM trial uitgevoerd, een multi-center 

studie waarbij patiënten met een bewezen PHI werden gerandomiseerd naar geen behandeling, 

24 weken of 60 weken vroegbehandeling. Het grote cohort van PHI patiënten die in deze 

studieperiode is ontstaan, is de basis van de meeste studies beschreven in dit proefschrift.

Deel I Inleiding
Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit proefschrift. Het geeft een overzicht over PHI en beschrijft 

de pro’s en contra’s van vroegbehandeling. Hoofdstuk 2 bevat een illustratieve casus van een 

patiënt die een Kaposi sarcoma ontwikkelde tijdens de PHI en laat zien dat een PHI een zeer 

progressief beloop kan hebben. 

Deel II Behandeling van primaire hiv-infecties
Vroegbehandeling met cART tijdens de PHI kan mogelijk leiden tot een betere klinische uitkomst 

op de lange termijn. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de Primo-SHM trial beschreven. 

Het doel van de studie was om i) de klinische voordelen van tijdelijke vroegbehandeling te 

bepalen, gemeten als de totale netto tijd dat patiënten zonder therapie konden, totdat zij 

moesten gaan (her)starten met cART volgens de huidige richtlijnen: tweemaal achtereenvolgens 

een CD4-getal <350 x 106/l, ernstige klachten of een AIDS diagnose (of wanneer een patiënt per 

se wilde (her)starten), en ii) de optimale duur van een dergelijke vroegbehandeling te bepalen. 

Patiënten met een bewezen PHI werden geïncludeerd in 13 hiv behandelcentra in Nederland en 

gerandomiseerd over drie studiearmen: geen behandeling, 24 weken cART of 60 weken cART. 

Indien arts of patiënt een sterke behandelwens hadden (bijvoorbeeld in geval van ernstige 

verschijnselen), werden patiënten over de 2 behandelarmen gerandomiseerd. In totaal werden 

173 patiënten gerandomiseerd. De gemodificeerde intention-to-treat-analyse bestond uit 168 

patiënten: 115 waren over de drie armen gerandomiseerd en 53 over de twee therapie armen. 

Het gemiddelde virale setpoint, gedefinieerd als de pVL 36 weken na randomisatie in de 

onbehandelde arm en 36 weken na stop therapie in de behandelde armen, was significant lager 

in de 24 en 60 weken behandelingsarmen dan in de onbehandelde arm met een verschil van 

0.5-0.8 log
10

 kopieën/ml. De mediane totale tijd zonder therapie was ook significant langer 

in de 24 en 60 weken behandelingsarmen: het herstarten van therapie tijdens de chronische 

hiv-infectie werd uitgesteld met ongeveer twee jaar. Wij zagen geen verschil in de tijd zonder 

therapie tussen de 24 of 60 weken behandelingsarmen. In de gecorrigeerde Cox analysen 

was vroegbehandeling geassocieerd met de tijd tot (her)start therapie. Samenvattend, 

kortdurende vroegbehandeling van een PHI verlaagt het virale setpoint en stelt hiermee de 

start van chronische, levenslange therapie uit met een gemiddelde van twee jaar.

178



Summary in Dutch | Nederlandse samenvatting

Zoals eerder beschreven zijn de twee belangrijkste aandachtspunten van vroegbehandeling 

de potentiële negatieve impact op de kwaliteit van leven, als gevolg van bijwerkingen 

van de medicijnen en de noodzaak tot therapietrouw, welke mogelijk in de acute fase in 

gedrang zou kunnen komen, en de kans op de selectie van resistentie mutaties tegen het 

vroegbehandelingsregiem. In hoofdstuk 4 hebben wij de kwaliteit van leven vergeleken 

over 96 weken tussen onbehandelde en vroegbehandelde (24 of 60 weken) PHI patiënten. 

Vroegbehandeling had een positief effect op de kwaliteit van leven, ondanks de kortdurende 

medicatie gerelateerde bijwerkingen na aanvang van therapie. Daarnaast wordt in hoofdstuk 

5 beschreven dat vroegbehandeling niet is geassocieerd met een verminderde virologische 

respons na het herstarten met chronische therpie. Dit suggereert dat (het staken van) 

vroegbehandeling geen klinisch relevante resistentie heeft veroorzaakt. Kortom, beide studies 

ondersteunen het toepassen van vroegbehandeling gedurende de PHI.

In hoofdstuk 3 hebben we aangetoond dat vroegbehangeling het virale setpoint verlaagt. 

Hoe dit precies gebeurt is vooralsnog onduidelijk. Derhalve hebben wij in hoofdstuk 6 

onderzocht of de gunstige effecten van vroegbehandeling mogelijk veroorzaakt worden 

door bescherming van de hiv-specifieke afweer. In totaal hebben wij deze afweer bij 

26 vroegbehandelde patiënten en 13 onbehandelde patiënten op het moment van het 

virale setpoint (respectievelijk 36 weken na stop therapie en randomisatie) vergeleken. 

Vroegbehandeling zorgde voor behoud van een meer polyfunctionele hiv-gag specifieke 

T cel respons. Dit suggereert dat vroegbehandeling belangrijke CTL- (cytotoxische 

T-lymfocyten-) functies beschermt welke cruciaal zijn voor de controle van hiv. In hoofdstuk 

7 wordt een mogelijke andere verklaring gegeven voor de snellere ziekteprogressie welke wij 

observeerden in de onbehandelde PHI patiënten. In deze studie werd onderzocht of dubbel-

infecties (co -of superinfecties) een effect hebben op de ziekteprogressie in een groep van 37 

onbehandelde PHI mannen die seks hebben met mannen (MSM) en geinfecteerd zijn met het 

subtype B virus. Na gemiddeld 8.5 maand bleken vier MSM een co-infectie te hebben en zes 

een superinfectie. De CD4-daling van deze tien MSM was significant sneller dan van diegenen 

met een monoinfectie, waardoor zij ook sneller moesten gaan starten met chronische cART. 

Concluderend, een bijkomend voordeel van vroegbehandeling is mogelijk dat het zulke 

dubbel-infecties voorkomt.

Deel III Quadruple therapie in primaire en chronisch  
hiv-geïnfecteerde patiënten
In de Primo-SHM studie werden patiënten met een triple-klasse quadruple regiem behandeld 

bestaande uit twee nucleoside reverse-transcriptaseremmers (NRTIs), een non-nucleoside 

reverse-transcriptaseremmer (NNRTI) en een ritonavir-gebooste protease remmer. Normaliter 

wordt hiv behandeld met een combinatie van drie antiretrovirale middelen, ofwel twee NRTIs 

plus een NNRTI of twee NRTIs en een gebooste protease remmer. In hoofdstuk 8 analyseren 

wij of quadruple therapie in vergelijking met triple therapie leidt tot een snellere pVL daling 

en en verbeterde virologische respons bij chronische, therapie-naïeve hiv-patiënten met een 

zeer hoge pVL (≥500.000 k/ml). In totaal werden 675 patiënten geïncludeerd uit de database 
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van de Stichting HIV Monitoring van wie 125 (19%) startten met quadruple en 550 (81%) met 

triple therapie. De mediane tijd tot virale suppressie, gedefinieerd als een pVL ≤ 50 k/ml, was niet 

verschillend tussen de twee groepen (quadruple: 5.8 (IQR 4.6-7.9) maanden, triple: 6.0 (4.0-9.4) 

maanden; log rank, P=0.42). In de gecorrigeerde Cox regressieanalyse was quadruple therapie niet 

geassocieerd met de tijd tot virale suppressie (hazard ratio 1.07, (95% betrouwbaarheidsinterval 

0.86-1.33), P=0.53). Vergelijkbare resultaten werden gevonden wanneer triple- met duo-klasse 

therapie werd vergeleken. Initiële quadruple therapie gaf geen snellere pVL daling maar 

veroorzaakte wel meer bijwerkingen. Het lijkt dus geen meerwaarde te hebben om patiënten 

met een zeer hoge pVL te behandelen met quadruple therapie. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan 

op de tijd tot virale suppressie bij 70 PHI patiënten en 80 chronische naïeve hiv-geïnfecteerde 

patiënten, die allen werden behandeld met triple-klasse therapie en een initiële pVL hadden van 

100.000 k/ml of meer. De tijd tot virale suppressie na start therapie was vergelijkbaar voor de 

primaire en de chronische geïnfecteerde patiënten. Dit suggereert dat de virologische respons 

na start therapie niet gerelateerd is aan de fase van de hiv-infectie.

Deel IV De botmineraaldichtheid tijdens de primaire  
hiv-infectie
Hiv-geïnfecteerde patiënten hebben een verhoogd risico op een verminderde 

botmineraaldichtheid (BMD). De pathogenese is onduidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk 

multifactorieel. Naast conventionele risicofactoren spelen hiv en het gebruik van cART een rol. 

Om het effect van de hiv-infectie zelf te bepalen, hebben wij in hoofdstuk 10 de BMD en de 

botstofwisselingsmarkers van 33 onbehandelde PHI-mannen bepaald, aangezien zij beperkte 

blootstelling hebben gehad aan hiv en geen blootstelling aan cART. De BMD werd gemeten op 

baseline met behulp van een DXA-scan van de lumbale wervelkolom, femurnek en totale heup. 

WHO criteria werden gebruikt om osteopenie en osteoporose te definiëren, respectievelijk 

een T-score tussen de -1 en -2.5 en ≤ -2.5 SD (standaard deviaties). De gemiddelde T (P=0.001) 

-en Z-scores (P=0.004) van de lumbale wervelkolom en de gemiddelde T-score (P=0.003) 

van de femurnek waren significant lager in de PHI-mannen dan bij mannen van de NHANES 

IV referentie populatie. Vijvenveertig procent van de PHI-mannen hadden osteopenie en 6% 

had osteoporose. De botstofwisselingmarkers waren niet verschillend tussen diegenen met of 

zonder osteopenie en osteoporose. In de multivariate lineaire regressie analyse waren de body 

mass index (BMI) en het schildklier-stimulerend hormoon (TSH) positief geassocieerd met 

de BMD; leeftijd en de pVL waren negatief gecorreleerd met de BMD. Samenvattend komen 

osteopenie en osteoporose onverwacht veel voor bij mannen met een PHI. In overeenstemming 

met de literatuur was een verminderde BMD geassocieerd met een oudere leeftijd, een hogere 

pVL, een lagere BMI en een lager TSH niveau.

De in hoofdstuk 10 beschreven resultaten riepen vele nieuwe vragen op, met name of 

de verlaagde BMD gerelateerd was aan de recente hiv-infectie of met andere traditionele 

risicofactoren, of dat de verlaagde BMD reeds aanwezig was voordat deze mannen hiv-

geïnfecteerd werden. Om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden hebben wij in hoofdstuk 11 

de BMD en botstofwisselingsmarkers van 41 primaire en 106 chronische, onbehandelde hiv-
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geïnfecteerde MSM vergeleken met de BMD van een hiv-negatieve controle groep van 30 MSM. 

Een verlaagde BMD, welke in deze studie volgens de nieuwe richtlijnen van de International 

Society for Clinical Densitometry werden gedefinieerd als een Z-score ≤ -2.0 SD ter hoogte 

van de lumbale wervelkolom of de heup, kwam zeer veel voor in alle drie de groepen. In de 

multivariate analysen was hiv niet geassocieerd met een verlaagde BMD. De resultaten uit dit 

hoofdstuk suggereren dat de verlaagde BMD in acute en chronisch hiv-geïnfecteerde MSM 

reeds aanwezig is voor de hiv transmissie en dat hun verlaagde BMD niet volledig is toe te 

schrijven aan de hiv-infectie of het gebruik van cART.

Deel V Conclusie
In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 12, wordt een overzicht gegeven van de resultaten en 

bevindingen zoals beschreven in dit proefschrift. De verschillende studies worden vergeleken 

met recente bevindingen uit de literatuur. Tot slot worden aanbevelingen geformuleerd voor 

de huidige kliniek en suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. Samenvattend, wordt in 

dit proefschrift de behandeling van PHI beschreven. De resultaten van de gerandomiseerde 

Primo-SHM trial laten zien dat vroegbehandeling het virale setpont (tijdelijk) verlaagt en 

de chronische, levenslange therapie uitstelt met een gemiddelde van twee jaar. Indien 

vroegbehandeling tijdens de PHI wordt overwogen, adviseren wij een cART regiem te starten 

met een gebooste protease remmer, iniedergeval totdat de resultaten van de resistentiebepaling 

bekend zijn, gedurende in totaal 24 weken. 
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