
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The epidemiology of human papillomavirus in HIV-negative and HIV-infected
men who have sex with men

Mooij, S.H.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Mooij, S. H. (2015). The epidemiology of human papillomavirus in HIV-negative and HIV-
infected men who have sex with men. [Thesis, externally prepared, Universiteit van
Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-epidemiology-of-human-papillomavirus-in-hivnegative-and-hivinfected-men-who-have-sex-with-men(8acfb76b-5ea9-4c96-b518-616aeaf2b595).html


32257_Mooij.indd   322 31-01-15   22:02



Chapter 14

Appendices

32257_Mooij.indd   323 31-01-15   22:02



Chapter 14

324

Nederlandse samenvatting

Inleiding
Humaan papillomavirus (HPV) is de meest voorkomende seksueel overdraagbare 
infectie wereldwijd. Meestal blijven HPV infecties onopgemerkt en worden 
ze binnen 1 à 2 jaar door het lichaam opgeruimd. Soms zijn er echter wel 
symptomen. Een infectie met een laag-risico HPV type kan genitale wratten 
veroorzaken. Een infectie met een hoog-risico HPV type kan, indien de infectie 
langdurig in het lichaam aanwezig is, leiden tot de ontwikkeling van kanker. 
Het meest bekende voorbeeld is baarmoederhalskanker bij vrouwen, maar 
HPV kan ook kanker van de anus, penis of keelholte veroorzaken. Mannen die 
seks hebben met mannen (MSM), en mensen die besmet zijn met humaan 
immunodeficiëntievirus (hiv), hebben een verhoogd risico op anuskanker.
Er is nog relatief weinig bekend over hoe vaak HPV infecties voorkomen onder 
MSM, en wat de risicofactoren zijn. Ook speelt de vraag of hiv-geïnfecteerde MSM 
meer HPV infecties hebben vanwege meer seksueel risicogedrag, of vanwege 
een minder goed functionerend immuunsysteem ten gevolge van hiv. Ten slotte 
is niet bekend in welke gevallen er HPV antistoffen worden gevormd door het 
lichaam, en of deze antistoffen beschermend zijn tegen nieuwe HPV infecties. 
Dit proefschrift onderzoekt de epidemiologie van HPV infecties en HPV 
antistoffen in een groep van bijna 800 hiv-negatieve en hiv-geïnfecteerde 
MSM in Amsterdam in de periode 2010-2014: de hiv & HPV in MSM (H2M) 
studie. Deelnemers werden gedurende 24 maanden halfjaarlijks getest op 
de aanwezigheid van HPV DNA en HPV antistoffen. Daarnaast vulden ze 
gedetailleerde vragenlijsten in over hun gezondheid en seksuele gedrag. 
Hier volgt een korte samenvatting van de resultaten van de H2M studie, zoals 
beschreven in dit proefschrift. 

Deel 1: Epidemiologie van HPV infecties van de anus en de penis
Hoofdstuk 2 omvat een literatuuronderzoek naar anale HPV infectie en 
anuskanker bij hiv-geïnfecteerde mensen. Hieruit komt naar voren dat 
anale intra-epitheliale neoplasie, een voorstadium van anuskanker, vaak 
voorkomt onder hiv-geïnfecteerde MSM. Desondanks zijn er nog geen goede 
mogelijkheden voor de preventie van anuskanker. Profylactische HPV vaccinatie 
zou waarschijnlijk op de langere termijn een groot deel van de gevallen van 
anuskanker kunnen voorkomen. 
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Alle volgende hoofdstukken zijn gebaseerd op data uit de H2M studie. 
Hoofdstuk 3 en 4 beschrijven het aantal bestaande gevallen (de prevalentie) 
van hoog- en laag-risico HPV infectie van de anus en penis. De prevalentie van 
anale en peniele HPV infecties was beduidend hoger in hiv-geïnfecteerde MSM 
dan in hiv-negatieve MSM, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor een verschil 
in seksueel gedrag tussen beide groepen. Hoofdstuk 5 onderzoekt het aantal 
nieuwe infecties (de incidentie) en het aantal opgeruimde infecties (de klaring) 
van hoog-risico HPV. De incidentie van anale en peniele HPV infecties bleek 
hoger in hiv-geïnfecteerde MSM dan in hiv-negatieve MSM, terwijl de klaring 
van anale HPV infectie juist lager was. Klaring van HPV type 16, het hoog-risico 
type dat verantwoordelijk is voor de meeste gevallen van HPV-gerelateerde 
kanker, was laag vergeleken met andere HPV types. De analyses toonden 
aan dat hiv infectie geassocieerd was met anale HPV infectie, ook wanneer 
gecorrigeerd wordt voor seksueel gedrag en andere factoren die van invloed 
kunnen zijn. Dit suggereert dat hiv (mede) de oorzaak zou kunnen zijn van het 
verhoogde aantal anale HPV infecties onder hiv-geïnfecteerde MSM. We zagen 
echter geen verband tussen hiv-gerelateerde immunosuppressie (d.w.z., een 
laag aantal CD4 cellen in het bloed) en HPV infectie. 

Deel 2: Epidemiologie van HPV infecties in de mond-keelholte
Hoofdstuk 6 onderzoekt de prevalentie van orale HPV infecties (d.w.z., infecties 
in de mond-keelholte). Vergelijkbaar met de andere anatomische locaties 
vonden we dat orale HPV infectie vaker voorkomt onder hiv-geïnfecteerde MSM 
dan onder hiv-negatieve MSM. Dit gold ook voor HPV type 16. Hoofdstuk 7 en 

8 analyseren de incidentie en klaring van orale hoog-risico HPV infectie. Hiv-
geïnfecteerde MSM, en MSM met een groter aantal recente orale sekspartners, 
hadden een verhoogd risico op incidente orale HPV infectie. Daarnaast kon 
een breed scala aan HPV types worden gedetecteerd in de mond, waarvan de 
klinische betekenis vooralsnog onduidelijk is. 

Deel 3: Epidemiologie van HPV antistoffen
Hoofdstuk 9 onderzoekt de aanwezigheid van natuurlijk gevormde HPV 
antistoffen in het bloed (de seroprevalentie). De HPV seroprevalentie was 
beduidend hoger onder hiv-geïnfecteerde MSM dan onder hiv-negatieve MSM. 
Oudere leeftijd en een hoger aantal mannelijke sekspartners gedurende het 
leven waren geassocieerd met de aanwezigheid van HPV antistoffen in hiv-
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negatieve MSM. Hoofdstuk 10 analyseert het verband tussen HPV infecties 
op verschillende anatomische locaties en HPV antistoffen. Vooral anale HPV 
infecties bleken geassocieerd te zijn met de aanwezigheid van type-specifieke 
HPV antistoffen. Hoofdstuk 11 toont aan dat langdurige anale HPV infecties 
vaak een antistofrespons opwekken. De functie van die antistofrespons is 
echter nog niet duidelijk. Dit blijkt mede uit hoofdstuk 12, waar we zagen dat 
natuurlijk gevormde antistoffen geen bescherming bieden tegen de incidentie 
van anale of peniele HPV infecties. 

Tot slot
Hoewel eerdere studies vergelijkbare onderwerpen hebben bestudeerd, 
is het uniek dat een grote groep goed gekarakteriseerde MSM gedurende 2 
jaar is onderzocht op anale, peniele en orale HPV infecties, in combinatie met 
HPV antistoffen. Met behulp van deze gegevens is meer inzicht verkregen in 
het natuurlijke beloop van HPV infecties en de rol van hiv infectie. Dit is van 
groot belang voor de nationale én internationale discussie over HPV preventie 
strategieën, zoals HPV vaccinatie. 
Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op het effect van hiv-gerelateerde 
immunosuppressie op HPV infectie en HPV-gerelateerde kanker, de klinische 
betekenis van orale HPV infectie, en het optimaliseren van HPV preventie 
strategieën. HPV vaccinatie van zowel jongens als meisjes is een veelbelovende 
primaire preventie strategie om de circulatie van HPV - en daarmee ook de 
ontwikkeling van HPV-gerelateerde kanker - in de gehele populatie, inclusief 
MSM, op de langere termijn sterk te verminderen. 

32257_Mooij.indd   326 31-01-15   22:02



Appendices

327

14

Dankwoord

“It always seems impossible until it is done” (Nelson Mandela). Dit geldt voor veel 
grote dingen in het leven, en misschien ook wel voor het schrijven van een 
proefschrift. Graag wil ik de vele mensen bedanken die - direct of indirect - 
hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Zonder jullie 
was het nooit gelukt!

Allereerst wil ik mijn promotor prof. dr. Roel Coutinho en copromotor dr. Maarten 
Schim van der Loeff bedanken. Wat heb ik veel van jullie geleerd! Ik had me geen 
beter duo kunnen wensen.

Beste Maarten, jouw aanstekelijke enthousiasme, optimisme en talent om 
anderen iets te leren hebben ervoor gezorgd dat dit boekje hier nu ligt. Ik 
heb ontzettend veel gehad aan onze wekelijkse discussies, jouw uitgebreide 
epidemiologische kennis en snelle, zeer grondige feedback. Dank je wel voor 
jouw grote betrokkenheid de afgelopen jaren - jouw deur stond altijd open - en 
voor het mij wegwijs maken in de wetenschappelijke wereld van HPV.

Beste Roel, dank je wel voor het vertrouwen dat je in me gehad hebt, en voor 
het oprecht meehelpen zoeken naar oplossingen als het even niet meezat. Ik 
heb veel bewondering voor jouw scherpe blik, zowel op wetenschappelijk als 
op persoonlijk vlak. Jouw brede kennis, daadkracht, en snelle maar essentiële 
reacties op mijn stukken hebben mij enorm geholpen.

Verder wil ik de overige leden van mijn promotiecommissie, Prof. dr. Anne Buvé, 
Prof. dr. Frank Cobelens, Prof. dr. Menno de Jong, Prof. dr. Jan Prins, Prof. dr. Jan 
van Bergen, en Prof. dr. Janneke van de Wijgert, van harte bedanken voor het 
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alles! Rosa, ik heb genoten van onze etentjes en bijklets-momenten op de gang of 
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