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Summary 

The advent of combination antiretroviral therapy (cART) has revolutionized the 
outlook for people living with HIV – those affected by HIV live longer and 
better lives. Ensuring sustained viral suppression and optimal immune recovery 
during cART are key requirements underlying the success of treatment. Both of 
these requirements may be challenged in significant numbers of patients. 
Viraemia, at different levels and for varying periods of time is often observed 
during treatment, and recovery of CD4 counts, even in patients with sustained 
virus suppression, frequently remains suboptimal. Over the longer-term these 
may affect disease progression in patients, not only with respect to their risk of 
developing traditional HIV-associated conditions, but also concerning the risk 
of developing a number of non-Aids morbidities. These challenges were the 
focus of the studies presented in this thesis, which were all conducted within the 
framework of the Netherlands Stichting HIV Monitoring data collection. A 
general introduction to these issues is provided in Chapter 1. 
 
As viraemia during treatment is commonly observed, there is a need for health 
care providers to better understand its characteristics and possible clinical 
implications, both in terms of risk of disease progression, emergence of drug 
resistance and need to modify antiretroviral therapy. In Chapter 2, we describe 
the characteristics of episodes of viraemia and investigated to which extent they 
had clinical, immunologic, and longer-term virologic consequences. Covariates 
that were associated with the occurrence of viraemia were also assessed. This 
study was conducted in a total of 4447 previously therapy-naïve HIV-infected 
patients, who started cART and managed to achieve confirmed suppressed 
viraemia to below 50 HIV-1 RNA copies/ml within 48 weeks of treatment. We 
considered that an episode of viraemia started when the viral load rose to a level 
above 50 copies/ml and ended when it returned to below 50 copies/ml. We 
distinguished between low-level (50-1000 copies/ml) and high-level viraemia 
(above 1000 copies/ml). We found that most of the viraemia episodes were of 
low level and short lasting, not associated with declines in CD4 count or clinical 
events, and did not result in change of treatment.  Thus, leaving treatment 
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unchanged in such circumstances seems to be an acceptable strategy. In contrast, 
high-level viraemia was frequently associated with emergence of drug 
resistance and treatment change. In such conditions this stresses the need for 
assessing drug resistance and adherence, in order to make an informed decision 
on how to best modify treatment.  
 
In Chapter 3 we extended our analyses from the previous chapter and explored 
the short- and long-term immunological and clinical impacts of viraemia during 
cART as well that of cART interruptions in more detail.  In a group of over 
3000 treatment-naïve HIV patients achieving HIV-RNA below 50 copies/ml 
within 24 weeks after start of cART, the effects of viraemia on the occurrence 
of death, AIDS and immunological response (defined as a CD4+ T-cell count 
increase of 50% or more compared with the value at 24 weeks) was explored. 
To estimate the immediate and cumulative effects of viraemia and treatment 
interruption, Poisson regression models were applied, in which treatment 
interruption, low-level (50-400 copies/ml), and high-level (above 400 copies/ml) 
viraemia during cART were included as time-updated variables. Among 3,321 
study participants, 88 patients died, 111 developed AIDS and 2,019 had an 
immunological response. Longer follow-up time in treatment interruptions 
increased the risk of AIDS (relative risk [RR] 8.07, 95% confidence interval [CI] 
3.98-16.4 per year longer) and impaired immunological response (RR 0.22, 
95% CI 0.12-0.41). High-level viraemia was only associated with 
immunological response (RR 0.55, 95% CI 0.40-0.74), whereas low-level 
viraemia was not associated with any of the three outcomes. The observed 
associations diminished when including time-updated CD4+ cell counts 
indicating that the adverse effect of interruptions and high-level, but not low-
level, viraemia on clinical prognosis and immunological response were largely 
mediated by CD4+ cell counts.  
 
The results of the SMART trial have clearly demonstrated that structured 
antiretroviral treatment interruptions are associated with an increased risk of 
non-AIDS morbidities. This has spurred a great deal of research into how HIV 
infection, including by way of direct effects of virus replication, may affect the 
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risk of such disease entities. In Chapter 4 we performed an analysis within the 
Dutch ATHENA cohort to investigate whether non-structured treatment 
interruptions and episodes of viraemia were independently associated with non-
AIDS diseases in a subset of patients who had achieved an HIV-RNA level 
below 50 copies/ml within 48 weeks after starting cART. The outcomes were 
serious non-AIDS diseases, including cardiovascular disease, chronic renal 
failure, liver fibrosis/ cirrhosis, and a composite outcome of these non-AIDS 
diseases. To estimate the effect of interruption and viraemia on these outcomes, 
proportional hazard models were applied. Episodes of low-level (50-400 copies/ 
ml) and high-level viraemia (above 400 copies/ ml) and interruptions were 
included as time-updated variables in both immediate effect and cumulative 
effect models. Among 6440 patients, 102 patients developed cardiovascular 
disease, 54 chronic renal failure, and 70 liver fibrosis/cirrhosis. Overall 
incidence of non-AIDS diseases ranged from 1.41 (95% CI: 0.73-2.46) per 100 
person-years for CD4+ cell counts below 200 cells/mm3 to 0.71 (0.49-1.00) for 
CD4+ cell counts above 500 cells/ mm3. Chronic renal failure and liver 
fibrosis/cirrhosis, but not cardiovascular events, were associated with lower 
CD4 counts. Compared with viral suppression, high- but not low-level viraemia 
was associated only with cardiovascular disease (relative hazard [RH]: 1.37, 
95% CI: 1.04 to 1.81 per year longer), but not with the other non-AIDS diseases 
studied. 
 
In the analyses described in chapter 3 we found that a significant proportion of 
patients only achieved suboptimal increases in CD4 count during cART. In 
Chapter 5 an analysis was conducted of the risk of AIDS and serious non-
AIDS diseases, according to the degree of CD4 cell recovery achieved after two 
years of virologic successful treatment (HIV-RNA < 500 copies/ml). In total, 
3068 patients were analyzed, who were grouped according to their CD4+ cell 
count after two years of suppressive cART (less than 200, 200-350, 351-500, or 
more than 500 cells/mm3). Outcomes included a composite endpoint (of death, 
AIDS, malignancies, liver cirrhosis and cardiovascular diseases), as well as 
non-AIDS diseases, cardiovascular events and non-AIDS malignancies 
separately. We found CD4+ nadir and older age to be strongly predictive of less 
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than optimal immunological recovery. All outcomes were generally most 
frequently observed in those having achieved CD4+ cell counts less than 200 
cells/mm3. Compared with patients achieving a CD4+ cell count less than 200 
cells/mm3, patients with achieving more than 500 CD4+ cells/mm3 had a lower 
risk of the composite outcome (hazard ratio [HR] 0.54, 95% [CI] 0.33-0.87); 
similarly, patients achieving a CD4+ cell count of 200-350 cells/mm3 had a 
lower risk for cardiovascular diseases (HR 0.34, 95% CI 0.14-0.86). In addition, 
older age was an additional independent predictor of all clinical outcomes. 
These findings indicate that poor immunological recovery in the setting of 
virologically suppressive combination therapy is associated with a higher risk of 
overall morbidity and mortality, particularly cardiovascular disease. This 
underlines the importance of starting cART in a timely fashion. 
 
Most studies, including our own, assessing the contribution of 
immunodeficiency and viraemia towards non-AIDS morbidity were performed 
in patients who were either receiving cART or had interrupted treatment. A 
direct association between HIV infection and non-AIDS diseases may be 
masked by possible adverse effects of antiretroviral drugs, given that these in 
and of themselves may contribute to increasing the risk of certain non-AIDS 
diseases.  
 
For this reason we conducted an analysis, presented in Chapter 6, of the 
associations between immunodeficiency, viraemia and non-AIDS diseases in 
patients not yet on cART, during which potential antiretroviral-drug-related 
toxicities are absent and variation in RNA levels is greater. Patients from the 
ATHENA cohort who were diagnosed with HIV from 1998 onwards and not 
yet treated with cART were included in the analysis. Outcomes included major 
cardiovascular diseases, liver fibrosis/cirrhosis, non-AIDS malignancies, and a 
composite of these non-AIDS events. Multivariate Poisson regression models 
were used to estimate the association between these outcomes and time-updated 
CD4+ cell counts and HIV-RNA levels. Among 13,116 patients with 18,697 
person-years of follow-up, 207 non-AIDS events occurred. Compared to CD4+ 
above 500 cells/mm3, adjusted relative risks (RR) for the composite endpoint 
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were 4.60 (95% CI: 2.93-7.22) for CD4+ below 200 cells/mm3, 2.03 (95% CI: 
1.37-3.01) for CD4+ 200-349 cells/mm3, and 1.20 (95% CI: 0.82-1.74) for 
CD4+ 350-499 cells/mm3. We did not find an independent association with 
HIV-RNA. Therefore, in the context of untreated HIV infection, the risk of non-
AIDS morbidity as a whole appears to be accentuated by more severe 
immunodeficiency, which once again argues for timely start of cART. Larger 
studies are needed to more specifically address these associations for individual 
non-AIDS events. 
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Samenvatting 

De opkomst van antiretrovirale combinatietherapie (cART) heeft de prognose 
voor hiv-positieve personen radicaal veranderd – hiv-geïnfecteerden leven 
langer en met een betere kwaliteit van leven. Het waarborgen van duurzame 
virale suppressie en optimaal immunologisch herstel tijdens cART zijn absolute 
voorwaarden voor behandelsucces. Bij aanzienlijke aantallen patiënten komt het 
echter voor dat deze voorwaarden onder druk komen te staan. Er wordt tijdens 
de behandeling regelmatig viremie waargenomen, in verschillende mate en van 
verschillende duur. Vaak blijft ook het niveau van het aantal CD4-cellen 
suboptimaal, zelfs bij patiënten met duurzame virale suppressie. Op de langere 
termijn zouden deze factoren van invloed kunnen zijn op de ziekteprogressie bij 
patiënten, niet alleen met betrekking tot het risico op de ontwikkeling van 
gangbare hiv-gerelateerde ziekten, maar ook ten aanzien van het risico op de 
ontwikkeling van een aantal niet aan aids gerelateerde ziekten. In de 
onderzoeken die in dit proefschrift worden gepresenteerd lag de focus op deze 
probleemfactoren. Alle onderzoeken zijn uitgevoerd binnen het kader van de 
gegevensverzameling van de Nederlandse Stichting HIV Monitoring. 
Hoofdstuk 1 vormt een algemene inleiding op bovengenoemde factoren. 
 
Aangezien viremie tijdens de behandeling veelvuldig wordt waargenomen, is 
het noodzakelijk dat zorgverleners de kenmerken en mogelijke klinische 
implicaties ervan beter begrijpen, niet alleen ten aanzien van ziekteprogressie en 
het ontstaan van geneesmiddelresistentie, maar ook van de noodzaak tot 
aanpassing van de antiretrovirale therapie. In hoofdstuk 2 beschrijven we de 
kenmerken van episoden van viremie en onderzochten we in welke mate deze 
op de langere termijn klinische, immunologische en virologische consequenties 
hadden. Covariaten geassocieerd met het optreden van viremie werden eveneens 
beoordeeld. Dit onderzoek is uitgevoerd bij in totaal 4447 voorheen 
therapienaïeve, met hiv geïnfecteerde patiënten, die begonnen met cART en 
binnen 48 weken behandeling bevestigde virale suppressie tot minder dan 50 
HIV-1-RNA-kopieën/ml wisten te bereiken. De start van een episode van 
viremie werd vastgesteld op een toename van de viruslast tot meer dan 50 
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kopieën/ml en het einde van een episode wanneer de viruslast weer was gedaald 
tot minder dan 50 kopieën/ml. Er werd onderscheid gemaakt tussen een geringe 
mate van viremie (50-1000 kopieën/ml) en een hoge mate van viremie (meer 
dan 1000 kopieën/ml). Onze bevindingen waren dat de meeste episoden van 
viremie van geringe mate en korte duur waren, niet gepaard gingen met een 
daling van het aantal CD4-cellen of klinische voorvallen en geen aanleiding 
gaven tot aanpassing van de behandeling. Om die redenen lijkt het een 
aanvaardbare strategie om onder dergelijke omstandigheden vast te houden aan 
de ingestelde behandeling. Daarentegen ging een hoge mate van viremie vaak 
gepaard met het ontstaan van geneesmiddelresistentie en overschakeling op een 
ander behandelregime. Onder dergelijke omstandigheden onderstreept dit de 
noodzaak om eventuele geneesmiddelresistentie te bepalen en de therapietrouw 
te beoordelen, zodat een geïnformeerde beslissing genomen kan worden over de 
beste manier om de behandeling aan te passen.  
 
In hoofdstuk 3 breidden we onze analysen van het voorgaande hoofdstuk uit en 
deden we diepgaander onderzoek naar de immunologische en klinische 
kortetermijn- en langetermijnimpact van viremie tijdens cART en van 
onderbrekingen van cART. In een groep van meer dan 3000 therapienaïeve hiv-
patiënten met minder dan 50 HIV-RNA-kopieën/ml binnen 24 weken na de start 
van cART, werden de effecten van viremie bestudeerd op het optreden van 
sterfte, aids en een immunologische respons (gedefinieerd als een toename van 
het aantal CD4+-T-cellen van 50% of meer in vergelijking tot de waarde bij 24 
weken). Voor schatting van de directe en cumulatieve effecten van viremie en 
therapieonderbreking is gebruikgemaakt van Poisson-regressiemodellen, waarin 
therapieonderbreking, een geringe mate van viremie (50-400 kopieën/ml) en een 
hoge mate van viremie (meer dan 400 kopieën/ml) tijdens cART werden 
meegenomen als tijdsafhankelijke variabelen. Van de 3321 deelnemers aan het 
onderzoek stierven 88 patiënten, ontwikkelden 111 aids en vertoonden 2019 een 
immunologische respons. Bij langduriger therapieonderbreking steeg het risico 
op aids (relatief risico [RR] 8,07; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI] 3,98-16,4 
per jaar langer) en op een verminderde immunologische respons (RR 0,22; 
95%-BI 0,12-0,41). Een hoge mate van viremie hield uitsluitend verband met 
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een immunologische respons (RR 0,55; 95%-BI 0,40-0,74), terwijl een geringe 
mate van viremie met geen van de drie uitkomsten verband hield. De 
waargenomen verbanden namen af bij inclusie van tijdsafhankelijke aantallen 
CD4+-cellen, hetgeen erop duidt dat het nadelige effect van 
therapieonderbrekingen en een hoge mate van viremie (maar niet van een 
geringe mate van viremie) op de klinische prognose en immunologische respons 
grotendeels werd gemedieerd door het aantal CD4+-cellen.  
 
Uit de resultaten van het SMART-onderzoek is duidelijk naar voren gekomen 
dat vooraf geplande onderbrekingen van antiretrovirale therapie verband houden 
met een verhoogd risico op niet aan aids gerelateerde ziekten. Dit heeft aangezet 
tot een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop 
een hiv-infectie, waaronder via directe effecten van virusreplicatie, invloed zou 
kunnen hebben op het risico op dergelijke ziekte-entiteiten. In hoofdstuk 4 
hebben we een analyse uitgevoerd in het Nederlandse ATHENA-cohort om te 
onderzoeken of niet vooraf geplande therapieonderbrekingen en episoden van 
viremie onafhankelijk verband hielden met niet aan aids gerelateerde ziekten in 
een subset van patiënten die binnen 48 weken na de start van cART een 
viruslast van minder dan 50 HIV-RNA-kopieën/ml hadden. De uitkomsten 
waren ernstige niet aan aids gerelateerde ziekten, waaronder hart- en 
vaatziekten, chronisch nierfalen, leverfibrose/-cirrose en een samengestelde 
uitkomst van deze niet aan aids gerelateerde ziekten. Voor schatting van het 
effect van therapieonderbreking en viremie op deze uitkomsten is 
gebruikgemaakt van proportional hazard-modellen. Episoden van een geringe 
mate van viremie (50-400 kopieën/ml) en een hoge mate van viremie (meer dan 
400 kopieën/ml) en therapieonderbrekingen werden geïncludeerd als 
tijdsafhankelijke variabelen in zowel de direct-effectmodellen als de cumulatief-
effectmodellen. Van de 6440 patiënten ontwikkelden 102 patiënten een 
cardiovasculaire aandoening, 54 chronisch nierfalen en 70 leverfibrose/-cirrose. 
De totale incidentie van niet aan aids gerelateerde ziekten varieerde van 1,41 
(95%-BI: 0,73-2,46) per 100 persoonsjaren voor een aantal CD4+-cellen lager 
dan 200 cellen/mm3 tot 0,71 (0,49-1,00) voor een aantal CD4+-cellen hoger dan 
500 cellen/mm3. Chronisch nierfalen en leverfibrose/-cirrose waren 
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geassocieerd met een lager aantal CD4-cellen. Dit gold niet voor 
cardiovasculaire gebeurtenissen. Vergeleken met virale suppressie hield een 
hoge mate van viremie alleen verband met hart- en vaatziekten (relatieve hazard 
[RH]: 1,37, 95%-BI: 1,04 tot 1,81 per jaar langer), en niet met de andere 
onderzochte niet aan aids gerelateerde ziekten. 
 
Uit de analysen beschreven in hoofdstuk 3 bleek dat een significante proportie 
van patiënten slechts een suboptimale toename van het aantal CD4-cellen 
bereikte tijdens cART. In hoofdstuk 5 is een analyse uitgevoerd van het risico 
op aids en ernstige niet aan aids gerelateerde ziekten, op basis van de mate van 
normalisatie van het aantal CD4-cellen na twee jaar van geslaagde virale 
suppressie (hiv-RNA < 500 kopieën/ml). In totaal werden 3068 patiënten 
geanalyseerd, gegroepeerd op basis van het aantal CD4+-cellen na twee jaar 
suppressieve cART (minder dan 200, 200-350, 351-500, of meer dan 500 
cellen/mm3). Uitkomsten waren onder andere een samengestelde uitkomst 
(sterfte, aids, maligniteiten, levercirrose en hart- en vaatziekten) en niet aan aids 
gerelateerde ziekten, cardiovasculaire gebeurtenissen en niet aan aids 
gerelateerde maligniteiten afzonderlijk. We stelden vast dat de CD4+-nadir en 
een hogere leeftijd duidelijke voorspellers waren van suboptimaal 
immunologisch herstel. Alle uitkomsten werden globaal het vaakst 
waargenomen bij de patiënten bij wie het aantal CD4+-cellen lager bleef dan 
200 cellen/mm3. Vergeleken met patiënten met een aantal CD4+-cellen van 
minder dan 200 cellen/mm3 hadden patiënten met een aantal CD4+-cellen van 
meer dan 500 cellen/mm3 een lager risico op de samengestelde uitkomst 
(hazardratio [HR] 0,54, 95%-BI 0,33-0,87); evenzo hadden patiënten met een 
aantal CD4+-cellen van 200-350 cellen/mm3 een lager risico op hart- en 
vaatziekten (HR 0,34, 95%-BI 0,14-0,86). Daarnaast was een hogere leeftijd 
een additionele onafhankelijke voorspeller van alle klinische uitkomsten. Deze 
bevindingen wijzen erop dat gebrekkig immunologisch herstel in de setting van 
antiretrovirale combinatietherapie, ondanks virale suppressie, gepaard gaat met 
een hoger risico op totale morbiditeit en mortaliteit, met name op hart- en 
vaatziekten. Dit onderstreept het belang van een tijdige start van cART. 
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De meeste onderzoeken naar de bijdrage van immunodeficiëntie en viremie aan 
niet aan aids gerelateerde morbiditeit, met inbegrip van de onze, zijn uitgevoerd 
bij patiënten die ofwel met cART behandeld werden, of hun therapie hadden 
onderbroken. Een direct verband tussen een hiv-infectie en niet aan aids 
gerelateerde ziekten zou gemaskeerd kunnen worden door mogelijke 
bijwerkingen van antiretrovirale geneesmiddelen, mede gezien het feit dat deze 
op zichzelf kunnen bijdragen aan een verhoogd risico op bepaalde niet aan aids 
gerelateerde ziekten.  
Om deze reden hebben we een analyse uitgevoerd van de verbanden tussen 
immunodeficiëntie, viremie en niet aan aids gerelateerde ziekten bij patiënten 
die nog niet voor hiv behandeld werden. Deze analyse wordt beschreven in 
hoofdstuk 6. Bij deze patiënten zijn de mogelijke toxiciteiten in verband met 
antiretrovirale geneesmiddelen afwezig en is de variatie in het aantal RNA-
kopieën groter. In de analyse werden patiënten uit het ATHENA-cohort 
opgenomen bij wie de diagnose hiv-infectie in 1998 of daarna is gesteld en die 
nog niet voor hiv behandeld werden. Uitkomsten waren onder andere ernstige 
hart- en vaatziekten, leverfibrose/-cirrose, niet aan aids gerelateerde 
maligniteiten en een samengesteld eindpunt van deze niet aan aids gerelateerde 
gebeurtenissen. Er werd gebruikgemaakt van multivariate Poisson-
regressiemodellen om een schatting te maken van het verband tussen deze 
uitkomsten en het voor tijdsafhankelijke aantal CD4+-cellen en het aantal HIV-
RNA-kopieën. Bij de 13.116 patiënten met 18.697 persoonsjaren follow-up 
traden 207 niet aan aids gerelateerde ziekten op. Vergeleken met een aantal 
CD4+-cellen van meer dan 500 cellen/mm3 waren de gecorrigeerde relatieve 
risico’s (RR) voor het samengestelde eindpunt 4,60 (95%-BI: 2,93-7,22) voor 
een aantal CD4+-cellen van minder dan 200 cellen/mm3; 2,03 (95%-BI: 1,37-
3,01) voor een aantal CD4+-cellen van 200-349 cellen/mm3 en 1,20 (95%-BI: 
0,82-1,74) voor een aantal CD4+-cellen van 350-499 cellen/mm3. We hebben 
geen onafhankelijk verband kunnen aantonen met het aantal HIV-RNA-kopieën. 
Daarom lijkt in de context van een onbehandelde hiv-infectie het risico op niet 
aan aids gerelateerde morbiditeit als geheel uitgesprokener te zijn bij een 
ernstigere mate van immunodeficiëntie, wat wederom pleit voor een tijdige start 
van cART. Er zijn grootschaligere onderzoeken noodzakelijk om deze 
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verbanden met afzonderlijke niet aan aids gerelateerde gebeurtenissen in meer 
detail te bestuderen. 
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