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S a m e n v a t t i n g 

In dit proefschrift worden de resultaten van onderzoek naar het starten met 
antiretrovirale therapie beschreven. Het onderzoek is voor het grootste deel verricht in 
de huisartspraktijk, tegen een achtergrond van veranderende inzichten en richtlijnen op 
het gebied van HIV-behandeling. 

In het eerste deel van hoofdstuk I (de inleiding) wordt een overzicht gegeven van de 
voor dit proefschrift relevante ontwikkelingen binnen het HIV-onderzoek. Verbeterde 
behandelingsopties, toegenomen kennis met betrekking tot de Pathogenese van de HIV-
infectie, en nieuwe technieken ter bepaling van de hoeveelheid en activiteit van het 
HIV-virus hebben de afgelopen jaren herhaalde malen geleid tot aanpassing van de 
richtlijnen voor behandeling. Was aanvankelijk een afwachtend beleid met betrekking 
tot het starten van behandeling gerechtvaardigd gezien het beperkte effect van (vroeg-) 
behandeling op de prognose van de patiënt, vanaf 1996 wordt geadviseerd om reeds in 
een zeer vroeg stadium van de infectie met een zo krachtig mogelijke combinatie van 
middelen te starten. 

In deel II van hetzelfde hoofdstuk worden tevens een aantal aspecten van de 
besluitvorming tussen arts en patiënt met betrekking tot behandeling besproken. Uit 
literatuuronderzoek volgt dat, naast medische factoren, de houding van de patiënt ten 
aanzien van ziekte en behandeling, zijn of haar gezondheidsbeleving, de arts-patiënt 
relatie, en de ervaring van de arts met betrekking tot de ziekte een rol kunnen spelen bij 
het nemen van beslissingen over behandeling. 

Inzicht in de Nederlandse situatie met betrekking tot de HIV/AIDS epidemie en in de 
organisatie van de HIV/AIDS zorg wordt gegeven in deel III, het doel en de opzet van 
het in dit proefschrift beschreven onderzoek worden uiteengezet in deel IV van de 
inleiding. 

De resultaten van een vooronderzoek dat is verricht in 14 Amsterdamse 
huisartspraktijken (waarvan er later 13 aan de HIV Interventie studie hebben 
deelgenomen) worden beschreven in hoofdstuk II. 

Eind 1994 waren in deze praktijken 511 met HIV geïnfecteerde patiënten 
geregistreerd. Informatie over het CD4+ celaantal, én het ziektestadium was in het geval 
van 355 patiënten aanwezig; 201 patiënten bleken te voldoen aan de 
behandelingscriteria van dat moment. Van deze 201 patiënten werden er 108 (54%) 
behandeld, waren er 55 (28%) onbehandeld, en waren er 38 (19%) gestopt met de 
therapie. Van de 67 patiënten die gestart waren nâ publicatie van de 
consensusrichtlijnen in 1991. startten er 56 (84%) later dan geadviseerd werd op dat 
moment, en waren er veertig (60%) symptomatisch met een CD4+ celaantal onder de 
200 x 106/1. 
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De resultaten van dit vooronderzoek laten zien dat in 1994 een belangrijk deel van de 
patiënten niet in overeenstemming met de toenmalige richtlijnen behandeld werd. 

In hoofdstuk III worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de 
(veranderende) houding ten aanzien van antiretrovirale behandeling in de groep van 21 
huisartsen die tot het einde van de HIV Interventie Studie gevolgd zijn. 

Ten eerste bleek in 1995 slechts de helft van de huisartsen een positieve houding te 
hebben ten opzichte van behandeling van patiënten die op grond van de toen geldende 
richtlijnen in aanmerking kwamen voor therapie: 12 huisartsen (57%) stonden positief 
tegenover behandeling van asymptomatische patiënten met een CD4+ celaantal < 300 x 
10 /L en 11 (52%) stonden positief tegenover behandeling van symptomatisch patiënten 
met een CD4+ celaantal < 400 x 106/1. Opvallenderwijs hadden de 14 heterosexuele 
huisartsen in die tijd significant vaker een positieve houding dan de zeven homosexuele 
huisartsen. 

Twee jaar later, met name als gevolg van de positieve berichtgeving over triple 
therapie na het AIDS congres in Vancouver (1996), was het aantal huisartsen met een 
positieve houding toegenomen van respectievelijk 57 tot 81%, en van 52% tot 
95%.Vooral de houding van de homosexuele huisartsen bleek een verandering in 
positieve zin te hebben ondergaan, en verschillen tussen homo- en heterosexuele 
huisartsen bleken in 1997 niet meer te bestaan. 

In dit onderzoek werd geen verband gezien tussen de ervaring van de huisarts op het 
gebied van HIV en zijn of haar houding ten aanzien van behandeling. Hierbij dient 
vermeld te worden dat om onderscheid te maken tussen huisartsen met veel, en 
huisartsen met weinig ervaring het gemiddelde aantal (mediaan) cumulatief 
geregistreerde patiënten in de praktijken aan het begin van de studie als grens werd 
beschouwd, hetgeen twintig patiënten bedroeg. Het is mogelijk dat verschillen in 
houding wel tot uitdrukking komen indien een lagere grens gehanteerd wordt. 

Alhoewel op dat moment reeds geadviseerd werd met therapie te starten bij een CD4+ 
celaantal onder de 500 x 106/1, stonden slechts negen van de 21 huisartsen (48%) eind 
1996/begin 1997 positief tegenover behandeling van patiënten met een CD4+ celaantal 
> 300 x 106/1. Bijwerkingen, medicalisering en strikte, gecompliceerde 
doseervoorschriften werden het meest frequent genoemd als zijnde nadelen van de 
behandeling. 

De rol van de patiënt in de besluitvorming met betrekking tot het starten van 
behandeling is onderzocht in een groep van 43 patiënten (86% homosexueel, 70% hoog 
opleidingsniveau) die tijdens de HIV Interventie Studie geïndiceerd raakten voor 
antiretrovirale therapie (hoofdstuk IV). Teneinde de besluitvorming minimaal drie 
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maanden te kunnen volgen zijn alleen patiënten bestudeerd die vóór januari 1997 aan de 
behandelingscriteria voldeden. 
Aan het begin van de studie gaven alle patiënten aan (in meer of mindere mate) 
betrokken te willen worden bij de besluitvorming over behandeling. De meerderheid 
(56%) was van mening dat beslissingen omtrent behandeling alleen door de patiënt zelf, 
of vooral door de patiënt zelf genomen dienden te worden. Volgens hun huisartsen 
waren 33 van de 38 patiënten over wie gegevens op dit punt beschikbaar waren ook 
daadwerkelijk betrokken bij de eerste beslissing over behandeling die genomen werd 
zodra men geïndiceerd bleek voor antiretrovirale therapie. Van de 43 patiënten die in dit 
hoofdstuk beschreven worden zijn er uiteindelijk 24 gestart; van de 16 patiënten met 
beschikbare gegevens op dit onderdeel gaven er 12 (76%) aan het besluit om te starten 
ofwel zelf ofwel samen met de arts te hebben genomen. 

Een Kaplan-Meier analyse liet zien dat er een significant verschil bestond tussen de 
16 patiënten die voor, en de 27 patiënten die na augustus 1996 aan de 
behandelingscriteria voldeden wat betreft de snelheid waarmee met therapie gestart 
werd. In de eerste groep waren na 12 maanden follow-up 15 patiënten (94%) gestart, in 
de tweede groep slechts negen (33%). Als direct gevolg van de aanpassing van de 
richtlijnen in augustus 1996 hadden patiënten in de eerste groep echter een significant 
lager CD4+ celaantal dan patiënten in de tweede groep (240 versus 455 x 106/1). 

De resultaten die in dit hoofdstuk beschreven worden laten zien dat de patiënten een 
belangrijke rol speelden in de beslissingen die genomen werden over therapie. Tevens 
blijkt dat, met name in het geval van patiënten met een relatief hoog CD4+ celaantal die 
aan de aangepaste, strengere behandelingscriteria voldeden, het starten met therapie 
werd uitgesteld. 

Welke patiënt-gerelateerde factoren in een multivaraat model een voorspellende waarde 
hebben voor het wel of niet starten met therapie zodra men in aanmerking komt voor 
behandeling wordt beschreven in hoofdstuk V. Evenals in hoofdstuk IV hebben de 
resultaten betrekking op (voor het merendeel) homosexuele mannen die tijdens de studie 
geïndiceerd geraakt zijn voor behandeling. Voor deze analyse zijn ook de patiënten die 
in de periode tussen januari en april voor therapie in aanmerking kwamen ingesloten, 
hetgeen verklaart waarom de onderzoekspopulatie in dit hoofdstuk uit 49 patiënten 
bestaat en niet uit 43, zoals in hoofdstuk IV. 

Van deze 49 patiënten voldeden er 16 vóór, en 33 na augustus 1996 aan de 
behandelingscriteria. De uitkomstvariabele was 'tijd tot aan het moment van starten met 
therapie', gemeten vanaf het moment waarop de patiënt voor het eerst aan de 
behandelingscriteria voldeed. Naast sociodemografische gegevens gemeten aan het 
begin van het onderzoek, werden verschillende psychologische eigenschappen (gemeten 
in de laatst ingevulde vragenlijst voordat men geïndiceerd raakte voor behandeling) als 
mogelijke verklarende variabelen beschouwd. 
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Als gevolg van de veranderde behandelingscriteria werd het CD4+ celaantal van de 
patiënt ten tijde van het moment waarop men geïndiceerd raakte beschouwd als een 
'design confounder', en vond correctie voor deze variabele plaats in de regressie
analyse. Het ziektestadium van de patiënt, asymptomatisch of symptomatisch/AIDS, is 
echter wel meegenomen in de analyse. In de multivariate Cox regressie analyse bleken 
drie variabelen onafhankelijk en significant geassocieerd te zijn met het starten van 
therapie; één in positieve, en twee in negatieve zin. 

De gezondheidsbeleving van de patiënt, en niet het ziektestadium, bleek voorspellend 
voor het al dan niet starten met behandeling: patiënten met een score gelijk of lager dan 
de gemiddelde (mediaan) score van de totale groep op de 'general health' schaal van de 
Medical Outcomes Study (MOS) HIV questionnaire waren meer geneigd om te starten 
dan patiënten met een score boven het groepsgemiddelde. 

Patiënten die, voordat zij aan de behandelingscriteria voldeden, aangaven voldoende 
geïnformeerd te zijn door hun huisarts over HIV-gerelateerde onderwerpen startten, 
zodra zij voor behandeling in aanmerking kwamen, minder vaak dan patiënten die 
aangaven niet voldoende informatie van hun arts te hebben ontvangen. Dit lijkt een 
nogal vreemde bevinding, aangezien zij suggereert dat het beter is wanneer de huisarts 
de patiënt weinig informatie over HIV verstrekt. Indien men echter de eerder beschreven 
terughoudendheid van de huisartsen met betrekking tot vroegbehandeling in aanmerking 
neemt is deze bevinding beter te verklaren; het is namelijk niet ondenkbaar dat de 
informatie over behandeling in die tijd "gekleurd' was in negatieve zin. 

De houding van de patiënt ten opzichte van antiretrovirale therapie bleek de grootste 
voorspellende waarde te hebben; patiënten met een negatieve houding bleken een bijna 
zes keer lagere kans te hebben om te starten dan patiënten met een neutrale, of positieve 
houding (90% Cl: 16.4-2.2). 

Uit de resultaten die in dit hoofdstuk beschreven worden volgt dat het belangrijk is 
dat de arts zich in een vroeg stadium, voordat de patiënt voor behandeling geïndiceerd 
is. op de hoogte stelt van de ideeën en verwachtingen van de patiënt omtrent zijn of haar 
gezondheid, de ziekte, en de behandeling van de ziekte. 

Tijdens de HIV Interventie Studie zijn in het totaal 43 van de 94 patiënten die aan het 
onderzoek hebben deelgenomen gestart met behandeling. Door 37 van deze 43 patiënten 
is na zes maanden behandeling een vragenlijst ingevuld, waarvan de resultaten worden 
beproken in hoofstuk VI. 

Het gemiddelde CD4+ celaantal bij aanvang van de therapie was 203 x 106/1; 86% 
was symptomatisch of had AIDS. Volgens 13 patiënten (35%) was het besluit om te 
starten voornamelijk door hen zelf genomen, volgens 15 (41%) door arts en patiënt 
samen, en volgens negen (24%) voornamelijk door de arts. Met uitzondering van één 
werden alle patiënten nog behandeld op het moment van invullen van de vragenlijst; de 
meerderheid (n=25) werd behandeld met een combinatie van drie middelen, waaronder 
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een proteaseremmer. Van deze patiënten die met triple-therapie behandeld werden 
hadden er 24 (96%) een positieve of zeer positieve houding ten aanzien van de 
behandeling vanwege het gunstige effect op het CD4+ celaantal, de viral load, en/of de 
klinische toestand. Bijwerkingen leken geen belangrijke rol te spelen. Bij aanvang van 
de HIV Interventie Studie had slechts een derde van deze patiënten een positieve 
houding ten aanzien van antiretrovirale therapie. 

Waarschijnlijk hebben deelname van de patiënt in de besluitvorming, het 
vergevorderde ziektestadium waarin de patiënten zich bevonden, en het feit dat men tijd 
nodig had om de behandeling te 'accepteren' allen bijgedragen aan de positieve 
houding. Hoewel het relatieve gewicht van de afzonderlijke factoren in dit onderzoek 
niet vastgesteld kon worden, is de hoge mate van tevredenheid van deze patiënten 
veelbelovend gezien de vele nadelen die aan triple-therapie verbonden zijn. Uit de 
literatuur is verder bekend dat patiënten met een positieve houding ten aanzien van 
behandeling een grotere kans hebben om therapietrouw te zijn dan patiënten met een 
negatieve houding. Aangezien therapietrouw een vereiste is voor het slagen van de 
therapie is nader onderzoek op dit gebied ons inziens van belang. 

De resultaten beschreven in de hoofdstukken IV en VI suggereren dat, ondanks betere 
behandelingsopties in de vorm van triple-therapie, nog steeds in een laat stadium met 
behandeling wordt gestart. De bevindingen die binnen de HIV Interventie Studie zijn 
gedaan bleken te worden bevestigd door de resultaten van een aanvullend onderzoek 
binnen de HIV poliklinieken van drie Amsterdamse ziekenhuizen, welke beschreven 
worden in hoofdstuk VII. 

De resultaten van dit onderzoek in de tweede lijn hebben betrekking op alle 146 
onbehandelde patiënten die in de periode april tot oktober 1996 verwezen werden, en op 
een steekproef van 50 onbehandelde patiënten die binnen dezelfde periode in 1997 
werden verwezen. 

Behoudens het feit dat in 1997 het aandeel van de homo/bisexuele mannen binnen de 
groep verwezen patiënten kleiner was dan in het jaar daarvoor (62% vs 40%, p = 0.01) 
werden er geen statistisch significante verschillen gevonden tussen de beide jaren. De 
helft van de patiënten was symptomatisch of had AIDS, met een gemiddeld (mediaan) 
CD4+ celaantal van 130 x 106/1 en een viral load ruim boven de 10.000 kopieën/ml bij 
het eerste bezoek aan de AIDS-specialist. Slechts 22% van de patiënten was 
asymptomatisch met een CD4+ celaantal boven de 400 x 106/1. Patiënten die aan de 
behandelingscriteria voldeden startten na gemiddeld (mediaan) twee maanden met 
therapie. Het feit dat er gemiddeld (mediaan) slechts drie maanden lag tussen het tijdstip 
van de positieve HIV-testuitslag en het eerste bezoek aan de AIDS-specialist suggereert 
dat het vergevorderde ziektestadium van deze patiënten ten tijde van het eerste bezoek 
aan de specialist niet zo zeer het gevolg was van uitstel van de verwijzing, maar van 
uitstel van de HIV-test. 
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