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Samenvatting (Dutch Summary)

SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

Meer dan dertig jaar na de eerste gerapporteerde patient, blijft hiv/aids wereldwijd een 

bedreiging voor de volksgezondheid. In Kenia waren er in 2012 naar schatting zo’n 1.2 

miljoen mensen besmet met hiv. Ondanks de verbeterde beschikbaarheid van hivbehandel-

ing in Kenia, zijn de kenmerken van de patienten die gebruik maken van deze zorg en welk 

aspect ze van de zorgketen opnemen niet goed beschreven. Het doel van dit proefschrift is 

om de patientkenmerken en de uitkomsten van de zorg die hiv/aids patienten in een rurale 

kliniek aan de kust van Kenia ontvangen nader te beschrijven. Hoofdstuk 1 beschrijft de 

biologie van het virus en bespreekt de literatuur m.b.t. het ziektebeloop en de uitkomsten 

van hivbehandeling in Afrika ten zuiden van de Sahara.

We hebben een groep patienten die tussen 2008 en 2013 geregistreerd waren in de HIV 

kliniek in het Kilifi District Ziekenhuis, een ruraal tweedelijns overheidsziekenhuis aan de 

Keniaanse kust, over de tijd vervolgd. Naast de klinische en laboratoriumgegevens die 

routinematig werden verzameld tijdens elk patientbezoek, werden er ook bloedmonsters 

bewaard voor vervolgonderzoek. Hoofdstuk 2 beschrijft de lokatie van de studie en studie 

populatie.

Meer dan tweederde deel (70%) van de volwassen patienten waren vrouwen. De gemid-

delde leeftijd was 35 jaar, waarbij mannen ouder waren dan vrouwen. Deze gegevens zijn 

een goede weergave van de ongelijke verdeling van het aantal geinfecteerden in de epidemie 

in Kenia naar geslacht, waarbij vrouwen vaker geinfecteerd zijn dan mannen. Bij opname in 

de studie waren de gemiddelde body mass index (BMI) en het CD4 getal 21 kg/m2 en 450 

per micro liter, respectievelijk.

Hoofdstuk 3 beschrijft de hiv-1 subtype verdeling onder de studie deelnemers. We vonden 

dat het meest voorkomende hiv-1 subtype het subtype A1 (59%) is. Hierbij was een kwart 

(27%) van de patienten geinfecteerd met een ‘complex intersubtype recombinant’ virus. 

Niet alleen is de toename van de intersubtyperecombinanten een uitdaging voor HIV-1 vac-

cin ontwikkeling, ook is het onduidelijk wat het effect hiervan op het ziektebeloop van de 

hivinfectie en de ontwikkeling en overdracht van therapieresistente virussen is.

Het is gebleken dat overgedragen resistentie (transmitted drug resistance, TDR) de effec-

tiviteit van eerstelijns antiretrovirale therapie (ART) vermindert. Hoofdstuk 4 beschrijft het 

voorkomen van TDR in Kilifi. Andere studies uit Afrika ten zuiden van de Sahara, en een 

studie uit Mombasa (Kenia), hebben laten zien dat TDR in toenemende mate voorkomt. De 

gegevens uit onze studie in Kilifi suggereren echter dat TDR slechts in 1% van de patienten 

voorkomt. Het vaker voorkomen van TDR in andere studies zou verklaard kunnen worden 
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door verschillende faktoren, zoals het reeds langer beschikbaar zijn van ART, een grotere 

toegankelijkheid van ART onder de bevolking of een combinatie van deze twee faktoren.

Terwijl een groot aantal studies de uitkomsten beschrijven van personen die ART nemen, is 

er een gebrek aan informatie over het ziektebeloop van zowel volwassen als kinderen die 

nog niet worden behandeld met ART, maar die wel geregistreerd zijn in de zorg. Hoofdstuk 

5 beschrijft het voorkomen en de voorspellende faktoren van vroege ‘loss to follow up’ 

(LTFU) onder nog niet voor ART in aanmerking komende volwassenen. Onze gegevens sug-

gereren dat een derde (34%) van de patiënten die nog niet in aanmerking kwamen om met 

ART te beginnen, LTFU waren binnen 6 maanden na registratie in de zorg. Afstand tot het 

ziekenhuis en ongetrouwde status op het moment van registratie waren voorspellend voor 

de duur tot LTFU.

LTFU onder kinderen die rond de geboorte zijn blootgesteld aan hiv is erg belangrijk, met 

name om moeder-op-kindtransmissie van hiv te voorkomen. Hoofdstuk 6 beschrijft de prob-

lemen rondom hiv-1 diagnostiek in ‘blootgestelde’ kinderen. In onze studie werd tweederde 

(68%) van de ‘blootgestelde’ kinderen in de hivzorg geregistreerd op een leeftijd van 2 

maanden, terwijl dit 6 weken had moeten zijn volgens het nationale programma. Tevens 

bleek dat ongeveer tweederde (65%) van de kinderen LTFU was voor de leeftijd van 18 

maanden, waarvan ongeveer de helft (43%) van de kinderen LTFU was binnen twee maan-

den nadat ze in de zorg waren opgenomen. Onze gegevens suggereren dat de meerderheid 

van de blootgestelde kinderen niet een hiv PCR test kregen bij de leeftijd van 6 weken en 

geen postnatale interventies kregen om hivtransmissie te voorkomen. Ze hadden daardoor 

een verhoogd risisco om postnataal met hiv geinfecteerd te raken en vroeg te sterven door 

hivgerelateerde oorzaken.

Hoewel de beschikbaarheid van ART in Kenia sterk is verbeterd, zijn het late starten van 

ART, het niet in de zorg blijven na registratie, het onvoldoende onderdrukken van de hiv 

viral load en het ontstaan van therapieresistentie de hoofdoorzaken die het succes van het 

ART-programma ondermijnen. Hoofstduk 7 beschrijft het voorkomen en de voorspellende 

faktoren van het niet in de zorg blijven van patienten die begonnen zijn met ART. In onze 

studie was het mediane CD4 getal 142 per microliter onderpatienten die begonnen met 

ART, en 40% van de patienten had een CD4 getal van minder dan 100 per microliter. Tevens 

waren patiënten gemiddeld genomen ondervoed (median BMI was 19 Kg/m2), en 40% van 

de patienten hadden matige tot ernstige ondervoeding (BMI <18.5 Kg/m2). Mannen waren 

ouder dan vrouwen en hun immuunsysteem was meer aangetast dan bij vrouwen bij het 

beginnen van ART. Deze gegevens suggereren dat patiënten over het algemeen laat begin-

nen met ART en dat mannen later beginnen dan vrouwen. Een laat begin met ART draagt bij 

aan minder goede uitkomsten, verhoogt de kans op sterfte en op LTFU.
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Samenvatting (Dutch Summary)

In onze studie was een derde (33.2%) van de patienten die begonnen met ART en vervolgd 

werden gedurende twee jaar, verdwenen uit het onderzoek (of LFTU of overleden), en in 

meer dan de helft van de patiënten vond dit plaats binnen zes maanden na het begin van 

ART. Een vergevorderd stadium van de hiv-infectie droeg bij aan het vroeg verdwijnen uit 

de studie en zwakke begeleiding tijdens de behandeling van ART heeft bijgedragen tot 

verlies uit de studie. Het is mogelijk dat het late verlies uit de studie veroorzaakt werd door 

verworven therapieresistantie.

Hoofstuk 8 beschrijft het voorkomen en redenen van virologisch therapiefalen. Bij een kwart 

(25%) van de patienten op ART die vervolgd werden gedurende een mediane vervolgperiode 

van 14 maanden werd virologisch therapiefalen geconstateerd. De helft van deze patienten 

hadden tenminste een therapieresistentiemutatie verworven. Onvoldoende therapietrouw 

en jongere leeftijd (15-24 jaren) waren sterk geassocieerd therapiefalen en het verwerven 

van therapieresistentie.

In hoofdstuk 9 (discussie) worden de kenmerken van hiv geinfecteerde patienten die met 

ART beginnen aan de kust in Kenia, en belangrijke hiaten in de zorgketen besproken. De 

studieresultaten komen overeen met gegevens uit andere delen van Kenia en landen in 

Afrika. Onze studies bevestigen dat vrouwen vaker geïnfecteerd zijn dan mannen. Echter, 

mannen die toegang hebben tot hivzorg zijn in vergelijking met vrouwen in de zorg minder 

goed af. Over het algemeen worden patiënten wel geregistreerd in de zorg, maar verdwijnen 

dan voor een tijd en dienen zich pas weer aan als ze ernstig ziek zijn. Deze late presentatie 

draagt ertoe bij dat patienten te laat starten met ART, vaker vroeg uit de zorg verdwijnen, 

en dat zich virologisch therapiefalen en therapieresistentie ontwikkelt. Intensiever testen op 

hiv is noodzakelijk om bij te houden hoe de epidemie zich ontwikkelt. Er is behoefte aan 

praktische en duurzame interventies gericht op het verbeteren van de vroege hivzorg in deze 

rurale kliniek aan de kust in Kenia.


