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Nederlandse samenvatting 
 
Dit proefschrift onderzoekt de potentiële bijdrage van wiskundig modelleren bij de 
geïnformeerde besluitvorming over beleid en programmering voor nieuwe HIV-
preventie instrumenten. De hypothese is dat, onder bepaalde voorwaarden, de 
resultaten van modellen een nuttige aanvulling kunnen zijn op wetenschappelijk 
bewijs en andere factoren die het HIV-preventie beleid en programma-ontwikkeling 
kunnen beïnvloeden. De zich voordoende HIV-preventie instrumenten die dienen 
om dit te illustreren zijn vrijwillige medische mannelijke besnijdenis (Voluntary 
Medical Male Circumcision; VMMC), pre-exposure profylaxis (PrEP) met 
antiretrovirale geneesmiddelen, HIV-vaccins, en structurele interventies voor 
mensen die drugs injecteren(PWID). 
 
Hoofdstuk 1 schetst de opzet, te beginnen met wat fundamentele achtergrond 
informatie over de stand van onze kennis over hoe HIV het immuunsysteem 
aanvalt, hoeveel mensen wereldwijd leven met dit retrovirus, en wat we begrijpen 
van het belang van op maat gemaakte, combinatie HIV-preventie. Vervolgens 
wordt het huidige bewijs over opkomende biomedische HIV preventie-
instrumenten opgesomd, met een focus op VMMC, PrEP, en HIV-vaccins, waarna 
het thema van de potentiële bijdrage van wiskundige modellering aan op bewijzen 
gebaseerde besluitvorming over nieuwe HIV-preventie strategieën wordt 
geïntroduceerd. 
 
In Deel 1, Background to the HIV epidemic and HIV prevention (Achtergrond van de 
HIV-epidemie en HIV-preventie), geeft Hoofdstuk 2 een overzicht van de 
veranderingen in  de wereldwijde HIV-epidemie. Hoofdstuk 2  wordt gevolgd door 
twee hoofdstukken die combinatie HIV-preventie definiëren. Het eerste verwijst 
naar de brede betekenis van het combineren van biomedische-, gedrags-, en 
structurele HIV-preventie interventies (hoofdstuk 3), terwijl het tweede zich richt op 
het meer beperkte concept van het combineren van componenten van 
biomedische HIV-preventie (hoofdstuk 4). 
 
Deel 2 Voluntary Medical Male Circumcision: Policy Background (Vrijwillige 
Medisch Mannelijke Besnijdenis: Achtergrond van het Beleid) presenteert het 
voorbeeld van VMMC  als een nieuwe HIV-preventie technologie, zij het dat dit 
misschien wel een van de oudste chirurgische ingrepen ter wereld is en een die tot 
nu toe in de eerste plaats op basis van culturele, sociale, of religieuze redenen 
plaatsvond. Het heeft betrekking op een deel van de inbreng voor beleidsvorming 
op VMMC opschaling, waaronder het wetenschappelijk bewijs (hoofdstukken 5 en 
7), de sociaal-juridische barrières (hoofdstuk 6), VMMC en het HIV risico voor 
vrouwen (hoofdstuk 8), en de factoren die van invloed zijn op adoptie door een 
land en opschaling van VMMC (hoofdstuk 9). 
 
Deel 3 Voluntary Medical Male Circumcision: Costing and Modelling (Vrijwillige 
Medisch Mannelijke Besnijdenis: Kostprijsberekening en Modellering) bespreekt de 
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bijdrage van wiskundige modellering en kostprijsberekening aan de besluitvorming 
over VMMC voor HIV-preventie (hoofdstuk 10), met inbegrip van het resultaat van 
de praktische toepassing van de Decision Makers Programme Planning Tool in 13 
voorkeur landen (hoofdstukken 11-12) en de uitdaging van kostprijsberekening van 
activiteiten die de vraag stimuleren (hoofdstuk 13). 
 
Deel 4 Pre-Exposure Profylaxis schetst de belofte van PrEP (hoofdstuk 14) en 
presenteert een  overzicht van PrEP kosteneffectiviteit studies die concluderen dat 
prioriteit geven aan specifieke bevolkingsgroepen die het hoogste risico op HIV-
besmetting lopen, waarschijnlijk de meest kosteneffectieve strategie is (hoofdstuk 
15). 
 
In deel 5 Vaccines worden de bevindingen van 5 teams van modelontwikkelaars 
geanalyseerd. Deze teams onderzochten de potentiële bevolkingsimpact van een 
HIV-vaccin regime vergelijkbaar met die van het RV144 regime, dat matige 
effectiviteit had getoond in een community-based onderzoek in Thailand 
(hoofdstuk 16). 
 
Deel 6 Structural Interventions presenteert resultaten van wiskundige modellen 
waarin de impact op HIV incidentie wordt geschat bij toenemende dekking van 
naald/injectiespuit programma’s, opiaatsubstitutie therapie en antiretrovirale 
therapie bij mensen die drugs injecteren in Odessa (Oekraïne), Karachi (Pakistan), 
en Nairobi (Kenia). Het schat ook de invloed van het verlichten van belangrijke 
structurele belemmeringen op de opname van risico beperkende maatregelen 
(hoofdstuk 17). 
 
Hoofdstuk 18 benadrukt lessen die getrokken kunnen worden uit dit werk: over 
hoe wiskundige modellen kunnen bijdragen aan de formulering van beleid en 
programmatische besluitvorming over nieuwe HIV-preventie instrumenten. Het 
meest opvallende voorbeeld is de basis van VMMC modellenwerk en de praktische 
toepassing ervan in een handige programma- planning tool. De systematische 
toetsing van PrEP modellen geeft aan  dat factoren als context, therapietrouw en 
dekking duidelijk de kosteneffectiviteit beïnvloeden en  suggereert  dat dit een HIV-
preventie tool is die specifiek afgestemd moet worden op groepen die er het meest 
baat bij hebben. Het HIV-vaccin model biedt een zekere aanmoediging aan een 
veld dat hiermee een eerste proof of concept resultaat heeft, maar een met een 
lage werkzaamheid. De modelontwikkelingswerkzaamheden voor de Lancet serie 
over intraveneus druggebruik in 2010 zijn een baanbrekende poging om ingrepen 
te evalueren die structurele determinanten van HIV risico adresseren.  
 
Het bijeenkomen van modelontwikkelaars om de impact van biomedische HIV-
preventie onderzoeksresultaten te adresseren begon in 2005.  Uiteindelijk waren er 
drie VMMC ontwikkel bijeenkomsten (Genève in 2005, Stellenbosch in 2007 en 
Londen in 2008) ; twee PrEP ontwikkel bijeenkomsten (Genève in 2010 en 
Montreux in 2011 ), en een HIV-vaccin model satelliet (Atlanta in 2010). Bij de 
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presentatie van hun werk, ontvingen de ontwikkelaars opbouwende kritiek van 
onderzoekers en mensen uit de publieke gezondhiedszorg over o.a. onrealistische 
parameter waarden, waaronder veronderstellingen over seksueel gedrag, de timing 
van introductie, de snelheid van opschaling en de maximale dekking die kon 
worden bereikt. Naarmate er meer gegevens van de onderzoeken naar boven 
kwamen. samen met context-specifieke informatie over de seksuele praktijken, de 
HIV-prevalentie en incidentie , alsmede de kosten, waren goed geconstrueerde 
modellen steeds beter in staat om licht te werpen op de kosten en de epidemische 
impact van verschillende HIV-preventie programma’s n op de korte - , middellange 
- en lange-termijn . Het vergelijken van modelstructuren en bevindingen, inclusief 
de resultaten van gevoeligheidsanalyses, consensus processen, systematische 
controles, en andere methodieken, diende om de potentiële bijdrage die  
modelleren zou kunnen leveren aan het HIV-preventie beleid te versterken. 
 
Vooruitblikkend: de integratie van wiskundige modellering in het ontwerp, de 
uitvoering en analyse  van de grote cluster-gerandomiseerde combinatie van HIV-
preventie onderzoeken die nu aan de gang is, zal eventuele proces aanpassingen 
vergemakkelijken, zoals een versnelde roll-out of een gewijzigde onderzoeks duur, 
om de kans te verminderen dat onderzoeksresultaten niet overtuigend zijn. 
Modellering zal in toenemende mate nuttig zijn bij de opzet van biomedisch HIV-
preventie onderzoek, gegeven de veranderende norm van preventie, die aan alle 
deelnemers van een  onderzoek dient te worden aangeboden. De wiskundige 
modellen van up-to-date, context-relevante en accurate informatie voorzien zal 
een belangrijke uitdaging blijven, samen met effectieve kennis-vertaalstrategieën. 
Het vanaf de aanvang betrekken van beleidsmakers, kan ertoe bijdragen dat het 
modelleren relevante beleidsvragen meteen adresseert, de beste lokale informatie 
beschikbaar is, en er een ontvankelijk publiek is wanneer de resultaten worden 
gepresenteerd.  
 
Dit proefschrift concludeert dat modelontwikkelaars een belangrijke, , rol kunnen 
spelen in op bewijzen gebaseerde beleidsvorming en programma 
planningsprocessen. Modellen kunnen resultaten genereren betreffende  vragen 
van groot belang, die hoewel, dat ze niet precies zijn, inzicht geven op  de 
potentiële impact van concurrerende HIV-preventie scenario's in het kader van de 
beperkte middelen. Ze kunnen scenarios schetsen voor beleidsmakers van de 
mogelijke wegen naar een toekomst waarin de overdracht van HIV ongebruikelijk 
zal zijn. 




