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Samenvatting

Hoofdstuk 1 geeft een kort overzicht van de epidemiologie van hiv, HCV en soa’s 
wereldwijd, het beschrijft aspecten van preventie en epidemiologie en presenteert de 

hoofdlijnen van de in dit proefschrift beschreven studies.

Hoofdstuk 2: hiv progressie
In de studies die in hoofdstuk 2 en 3 worden beschreven wordt gebruik gemaakt van data 
van CASCADE Collaboration in Eurocoord, wereldwijd een van de grootste cohorten onder 
hiv seroconverters.
 In hoofdstuk 2.1 hebben we het fenomeen van lange termijn non-progressie (LTNP) 
bij hiv-infectie onderzocht onder 4.979 hiv seroconverters. Het idee is dat sommige mensen 
die besmet raken met hiv gedurende een lange periode een goed werkend immuunsysteem 
behouden. Het is niet duidelijk waardoor dit komt maar beter inzicht zou kunnen helpen 
bij de ontwikkeling van profylactische en therapeutische hiv vaccins. Non-progressie werd 
gedefinieerd als hiv-positief zonder aids, en zonder antiretrovirale therapie en met CD4-
aantallen ≥ 500 cellen/mm3. De mediane tijd tot progressie was ongeveer 2 jaar en de 
geschatte progressievrije overleving na 5, 10 en 15 jaar was respectievelijk 18%, 4% en 1%. 
Tien jaar na hiv seroconversie, vertoonden 283 personen LTNP, van wie de meesten deze 
status na die 10 jaar verloren. Het verlies van LTNP status was significant geassocieerd met 
een lager CD4-aantal 10 jaar na seroconversie, maar niet met een hoger aantal virusdeeltjes 
10 jaar na hiv seroconversie, leeftijd, wijze van besmetting, geslacht of kalenderjaar van 
seroconversie. We concludeerden dat de progressievrije overleving een zeldzaam fenomeen 
is maar wel degelijk voorkomt.

Hoofdstuk 3: hiv en HCV co-infectie
In hoofdstuk 3.1 wordt de HCV epidemie onder 3014 hiv-positieve mannen die seks hebben 
met mannen (MSM) beschreven. We schatten de HCV incidentie in de periode 1990-2007 
en hebben drie schatting-methoden gebruikt om rekening te houden met de niet volledige 
data over HCV-co- infectie status. Onze studie toonde aan dat de HCV incidentie onder hiv 
geïnfecteerde MSM, ongeacht de gebruikte schattingsmethode, al was toegenomen in de 
periode vóór 2000, maar dat de incidentie vooral toenam vanaf 2002. We concludeerden 
dat het nodig is om bewustzijn te vergroten ten aanzien van seksuele verspreiding van 
HCV onder hiv-geïnfecteerde MSM om verdere verspreiding te minimaliseren. Incidentie 
schattingen verkregen met behulp van cohort studies kunnen helpen om veranderingen in 
de verspreiding van deze en andere belangrijke infecties eerder te identificeren.
 In hoofdstuk 3.2 hebben we het effect van HCV co-infectie op oorzaak-specifieke 
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mortaliteit bij 9164 hiv seroconverters bepaald voor en na 1997, toen antiretrovirale 
combinatietherapie (cART) op grote schaal beschikbaar kwam. We toonden aan dat in het 
cART tijdperk de hiv en/of aids- gerelateerde sterfte hoger was bij HCV co-geïnfecteerden dan 
bij mensen met alleen hiv; dit geldt voor alle risicogroepen (injecterende drugsgebruikers, 
MSM, heteroseksuele volwassenen en hemofiliepatiënten). Daarnaast hadden co-
geïnfecteerde individuen een groter risico op overlijden door hepatitis of leverziekte in 
vergelijking met personen die besmet waren met alleen hiv. Onder individuen met alleen 
hiv of met een hiv/HCV co-infectie, was de mortaliteit van hiv- en/of aids - gerelateerde 
oorzaken en hepatitis of leverziekte aanzienlijk afgenomen na 1997, vergeleken met het 
pre-cART tijdperk. Onze gegevens onderstrepen het belang van een vroege diagnose van 
HCV- infectie bij hiv-geïnfecteerde individuen en de noodzaak van routinematige screening 
van HCV onder risicogroepen, waaronder degenen die (nog) niet besmet zijn met hiv. 
Bovendien benadrukken onze bevindingen het belang van maatregelen om de behandeling 
van HCV co-geïnfecteerde individuen op te schalen.

Hoofdstuk 4: Chlamydia infecties in Suriname en Nederland
In de hoofdstukken 4 en 5 worden gegevens gebruikt die verzameld zijn bij een soa-
polikliniek en een family planning kliniek in Paramaribo (Suriname) en/of bij de soa-
polikliniek in Amsterdam (Nederland). Voor hoofdstuk 5.2 worden ook gegevens van de 
soa-polikliniek van Zuid-Limburg gebruikt. Suriname is een samenleving die bestaat uit vele 
etnische groepen, zoals Creolen, Marrons, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, blanken, en 
de inheemse Indianen.
 In hoofdstuk 4.1 schatten we determinanten voor urogenitale Chlamydia trachomatis 
(Ct ) infecties en identificeren we het hebben van seksueel contact met iemand van een 
andere etnische afkomst onder etnische groepen in Paramaribo, Suriname. Er zijn 1508 
heteroseksuele volwassenen op twee poliklinieken geïncludeerd. De chlamydia prevalentie 
was 15%. Urogenitale chlamydia infecties kwamen het meest voor bij jongere deelnemers 
en deelnemers van Creoolse en Javaanse afkomst. Het hebben van seksueel contact 
met iemand van een andere etnische afkomst was weliswaar significant verschillend 
per etniciteit maar dit was niet significant geassocieerd met een chlamydia infectie. We 
typeerden de gevonden chlamydia bacteriën en deze bleken onder te verdelen in drie grote 
Ct clusters. Hoewel het aandeel van de verschillende etnische groepen significant verschilde 
tussen de clusters kwamen alle vijf grote etnische groepen voor in elk van de drie clusters. 
Wij raden aan om preventieactiviteiten te richten op de hele gemeenschap die risico loopt 
op een Ct infectie, met een focus op de jongere leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn adequate 
testfaciliteiten en daaropvolgende behandeling nodig om de ziektelast van chlamydia te 
verminderen in Suriname.
 In hoofdstuk 4.2 bestudeerden we of Surinaamse migranten een brugpopulatie 
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vormen in de verspreiding van Chlamydia trachomatis (Ct) tussen Suriname en Nederland. 
We typeerden 426 Ct- positieve monsters met behulp van multilocus sequence typing 
(MLST). De verdeling van de Ct- stammen die gevonden werden bij Surinaamse migranten 
verschilde significant van die bij zowel de Surinaamse als de Nederlandse autochtone 
bevolking, en was geen tussenstadium tussen deze twee autochtone populaties. Uit de 
vragenlijsten bleek dat er vaak seksueel contact was tussen Surinamers in Amsterdam en 
de autochtone bevolking van Suriname en Nederland. Toch verschilde de MLST cluster 
distributie niet significant tussen deelnemers die aangaven seksueel contact te hebben 
gehad met iemand van een andere bevolkingsgroep en deelnemers die aangaven dat niet 
te hebben gehad. We concludeerden dat migranten geen effectieve brug populatie lijken 
te vormen voor Ct transmissie tussen de autochtone bevolkingsgroepen. Onze gegevens 
lijken niet de noodzaak te rechtvaardigen van gezamenlijke campagnes om de overdracht 
van Ct tussen beide landen te verminderen. Toch raden we aan om preventie campagnes te 
intensiveren en te richten op de lokale risicopopulaties om de Ct last in zowel Suriname als 
Nederland te verlagen.
 In hoofdstuk 4.3 onderzochten we verschillende transmissienetwerken van Chlamydia 
trachomatis (Ct) tussen MSM en heteroseksuele volwassenen in Amsterdam. Uit ompA 
genovar typering bleek dat heteroseksuelen vooral genovars E, F en D hadden, terwijl MSM 
overwegend genovars D, G en J hadden. Met MLST werden de verschillen in Ct distributie 
duidelijker. We vonden acht clusters waarvan 4 bestonden uit monsters van MSM (90% 
-100%). De andere 4 clusters bestonden voornamelijk uit monsters van heteroseksuelen 
(87% -100%). De clusters die bij MSM voorkwamen waren genetisch minder divers dan de 
heteroseksuele clusters. Ct transmissiepatronen onder MSM en heteroseksuelen waren 
grotendeels verschillend. Onze hypothese is dat deze verschillen het gevolg zijn van seksueel 
gedrag van de gastheer, maar bacteriële of biologische gastheer factoren kunnen ook een 
rol spelen.

Hoofdstuk 5: evaluaties van diagnostische testen voor soa’s
In hoofdstuk 5.1 evalueerden we een point-of-care test (POC) voor detectie van urogenitale 
chlamydia bij 912 vrouwen in twee klinieken in Suriname. Er is grote behoefte aan dit soort 
snelle goedkope en betrouwbare testen, met name in ontwikkelingslanden. Onze studie 
toonde aan dat een eerder enthousiast ontvangen Chlamydia Rapid Test (CRT) niet goed 
werkte, in tegenstelling tot in de studies die door de fabrikant waren betaald. In vergelijking 
met de referentietest (nucleic acid amplification test (NAAT)) bleken de sensitiviteit en 
specificiteit van de CRT respectievelijk 41% en 96%. De positief voorspellende waarde en 
negatief voorspellende waarde waren respectievelijk 59% en 93%. De gevoeligheid van 
de CRT was met name teleurstellend in monsters met weinig bacteriële Ct deeltjes (load) 
vergeleken met de monsters met veel bacteriële Ct deeltjes. Dit duidt erop dat de CRT 
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met name faalt in het aantonen van chlamydia infecties met een lage load. Het aantal 
humane cellen verschilde niet tussen waar-positieve en fout-negatieve CRT resultaten, dus 
grondigheid van afname van het monster lijkt niet van invloed. Verbeterde POC zijn nodig 
als zinvol diagnosticum om de ziektelast van chlamydia verminderen.
 In hoofdstuk 5.2 hebben we in twee soa-poliklinieken in Nederland de test prestatie 
en de patiënt acceptatie van een zelf-afgenomen rectaal uitstrijkje (ZRU) voor de diagnose 
van Chlamydia trachomatis (Ct) en Neisseria gonorrhoeae (Ng) onderzocht onder 1458 
MSM en 936 vrouwen, en vergeleken met een door de verpleegkundige afgenomen rectaal 
uitstrijkje. De prevalentie van rectale Ct was 11% onder MSM en 9% bij de vrouwen. Rectale 
Ng prevalentie was respectievelijk 7% en 2%. De ZRU voldeed goed voor het diagnosticeren 
van Ct en Ng in beide groepen en was vergelijkbaar voor beide studie regio’s. Bijna alle mensen 
zouden de soa-polikliniek opnieuw bezoeken als ZRU was standaard werd aangeboden. We 
raden rectale screening aan als een essentieel onderdeel van een soa consult omdat anale 
soa vaak voorkomen bij zowel MSM als vrouwen. We concludeerden dat ZRU een haalbaar, 
valide, en acceptabel alternatief is voor anale bemonstering bij MSM en vrouwen die een 
soa-polikliniek bezoeken. ZRU zou ook voor andere settings overwogen moeten worden.
 Syfilis diagnostiek kan ingewikkeld zijn omdat het gebaseerd is op diverse bevindingen 
zoals de klinische manifestatie, donker veld microscopie en serologie. Daarom onderzochten 
we in hoofdstuk 5.3 de klinische waarde van een Treponema pallidum real-time PCR in 
een soa-kliniek voor de vereenvoudiging van syfilis diagnostiek onder 716 patiënten met 
verdenking op primaire syfilis en 133 patiënten met verdenking op secundaire syfilis. 
We simuleerden een huisartspraktijk waar donkerveld microscopische diagnostiek niet 
beschikbaar is. Goede overeenkomst werd gevonden tussen de T. pallidum real-time PCR en 
standaard diagnostiek voor primaire syfilis, zowel in de soa- polikliniek als in de gesimuleerde 
huisartspraktijk. De lage gevoeligheid van de T. pallidum real-time PCR voor de detectie 
van secundaire syfilis is teleurstellend. We concludeerden dat de T. pallidum real-time PCR 
een snelle, efficiënte en betrouwbare test is voor de diagnose van primaire syfilis in een 
soa-polikliniek en een huisartspraktijk, maar het heeft geen toegevoegde waarde voor het 
diagnosticeren van secundaire syfilis.

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op wat de bevindingen van de studies in dit proefschrift 
toevoegen aan de reeds bestaande kennis en welke aanbevelingen voortvloeien uit 
het onderzoek. Daarna volgt een discussie op basis van recente literatuur en worden 
aanbevelingen gedaan ten aanzien van preventie maatregelen en voor toekomstig 
onderzoek.


