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Chapter 10 

Dit proefschrift gaat over het zoeken naar betere behandelingsmogelijkheden voor patiënten 
met een chronische hepatitis C-virusinfectie (chronische leverontsteking ten gevolge van 
besmetting met het hepatitis C-virus). 
Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding over het hepatitis C-virus, over het natuurlijke beloop 
van de ziekte die het kan veroorzaken en over de behandelingen van de ziekte die wereldwijd 
zijn ontwikkeld sinds de ontdekking van het virus in 1989. Het hepatitis C-virus wordt van 
mens op mens overgedragen door intensief bloed-bloed contact. In het verleden betrof het 
voornamelijk de transfusie van bloed of bloedproducten en het gebruik van niet goed 
gesteriliseerde naalden bij de toediening van medicijnen. Sinds in de westerse wereld vanaf 
1990 al het donorbloed op het voorkomen van het hepatitis C-virus wordt getest, komt deze 
vorm van hepatitis C-besmetting bij ons echter niet meer voor. Wegwerpnaalden zijn in onze 
streken een zodanig gewoon verschijnsel geworden dat we er niet eens meer over nadenken, 
maar in de ontwikkelingslanden is dat zeker niet het geval. Ten gevolge van niet goed 
gesteriliseerde naalden vinden er daar jaarlijks zeker 2-4 miljoen hepatitis C-virus 
besmettingen plaats. In de westerse wereld zijn het vooral drugsgebruikers die nu nog door 
middel van niet steriele naalden of rietjes een hepatitis C-besmetting oplopen. Ook 
gezondheidszorgmedewerkers die zich per ongeluk prikken aan met hepatitis C-virus 
besmette naalden of mesjes lopen een risico. Seksuele overdracht van het virus kan plaats 
vinden, maar de kans op een besmetting is heel klein en afhankelijk van de seksuele relatie. 
Hoe meer verschillende partners en hoe "bizarder" de seks, des te groter het risico. 

Geschat wordt dat op dit moment 170 miljoen mensen in de wereld besmet zijn met het 
hepatitis C-virus en dat ongeveer 75% hiervan een chronische leverontsteking heeft. Veel 
mensen weten echter niet dat ze een leverontsteking hebben, omdat ze geen klachten hebben. 
Zijn er wel klachten dan bestaan die voornamelijk uit vermoeidheid. Toch spreken we van een 
groot gezondheidsprobleem, omdat een chronische hepatitis C-infectie "stilletjes" aanleiding 
kan geven tot de vorming van bindweefsel in de lever, wat uiteindelijk tot een levercirrhose 
kan leiden. En een levercirrhose kan weer aanleiding geven tot ernstige complicaties, zoals 
hoge bloeddruk in de bloedvaten van de buik als gevolg van een slechte bloeddoorstroming 
door de cirrhotische lever met kans op ernstige bloedingen uit de slokdarmvaten, en 
verwardheid als gevolg van een verminderde ontgiftende werking van de zieke lever. 
Bovendien kan in een cirrhotische lever ten gevolge van een chronische hepatitis C-infectie, 
leverkanker ontstaan. Op de lange termijn heeft een levercirrhose een slechte prognose tenzij 
een levertransplantatie kan worden ondergaan. 

Gelukkig is het zo dat niet iedereen met een chronische hepatitis C infectie een levercirrhose 
krijgt en niet iedereen met levercirrhose, leverkanker. Ook ontstaat er niet bij iedereen met 
een chronische hepatitis C-infectie bindweefsel in de lever. Factoren waarvan we weten dat ze 
de bindweefselvorming kunnen versnellen, zijn: op oudere leeftijd besmet raken, 'man zijn' 
en het drinken van alcohol en daarmee gepaard gaande ziektes. We kunnen echter nog steeds 
niet voorspellen welke chronische hepatitis C-patiênt bindweefselvorming in de lever krijgt 
en ook niet of, als er al sprake is van bindweefselvorming, er een langzame toename dan wel 
een snelle toename van de hoeveelheid bindweefsel in de loop der jaren zal plaats vinden. 
Toen eenmaal duidelijk werd dat een chronische hepatitis C-infectie geen onschuldige 
aandoening is, ontstond de noodzaak om in te grijpen in het ziekteproces door te proberen het 
hepatitis C-virus uit het lichaam van de patiënt te verwijderen. 
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In 1991 werd het medicijn interferon geregistreerd: 3x per week 3 miljoen eenheden, 
toegediend per injectie in de huid. Interferon is een eiwit dat in staat is het afweersysteem in 
het lichaam harder te laten werken, zodanig dat de strijd die het lichaam van nature aanbindt 
tegen het hepatitis C-virus intensiever kan worden. In die beginperiode kon door een 
behandeling met interferon gedurende 6 maanden bereikt worden dat het hepatitis C-virus bij 
ongeveer 8% van de chronische hepatitis C-patiënten blijvend verdween. Werd de 
behandeling gedurende een jaar voortgezet, dan werd ongeveer 12% van de patiënten 
virusvrij. Niet een echt succesvolle behandeling dus, zeker niet als rekening wordt gehouden 
met de vele bijwerkingen die het medicijn interferon kan hebben. Griepachtige verschijnselen 
gedurende de eerste vier weken van de behandeling, vermoeidheidsklachten, depressie, 
geïrriteerdheid, emotionele labiliteit, duizeligheid, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, 
gewichtsverlies, haaruitval, jeuk, stoornissen in de schildklierfunctie en andere auto-immuun 
stoornissen, behoren tot die mogelijke bijwerkingen. Gezocht werd daarom naar een 
behandeling met betere resultaten. Die werd gevonden. 

Ribavirine, een medicijn tegen diverse virussen, was wanneer het in combinatie met 
interferon werd toegediend^ in staat om bij 30% van de patiënten het virus blijvend te laten 
verdwijnen als deze behandeling gedurende een halfjaar werd toegepast. Bij behandeling 
gedurende een jaar was de slagingskans 40%. Ribavirine kent ook bijwerkingen. De 
voornaamste hiervan is een dosisafhankelijke bloedarmoede. 
De betere behandelingsresultaten door deze combinatietherapie waren vooral te danken aan 
het feit dat de toevoeging van ribavirine een terugkeer van het virus na het stoppen van de 
behandeling - de zogenaamde 'relapse' - fors vermindert. Bovendien werd er in deze periode 
een andere belangrijke therapie-ontdekking gedaan. Het hepatitis C-virus kent namelijk 6 
verschillende uitingsvormen (genotypes). De genotypes 1, 2 en 3 komen in Nederland het 
meeste voor. Het bleek dat als patiënten met het genotype 1 een halfjaar behandeld werden 
met de combinatie ribavirine en interferon er slechts ongeveer 20% virusvrij werd. Werden zij 
gedurende eenjaar behandeld, dan liep dit percentage op naar 30%. Genotype 2 en 3 patiënten 
hadden echter een kans van 65% om het virus kwijt te raken, of ze nu gedurende een halfjaar 
of een heel jaar werden behandeld met de combinatietherapie. Hierdoor kon de 
behandelingsduur voor patiënten met genotype 2 en 3 met een halfjaar worden bekort en 
konden onnodige bijwerkingen worden vermeden. Voor genotype 1 patiënten bleef de 
optimale behandelingsduur 1 jaar. 

Sinds het begin van deze eeuw zijn de behandelingsresultaten opnieuw verbeterd door de 
introductie van een nieuwe vorm van interferon. Door koppeling van interferon aan 
polyethyleen-glycol (PEG-interferon) wordt interferon minder snel door de nieren 
uitgescheiden en is de virus onderdrukkende werking sterker. Een groot bijkomend voordeel 
van deze PEG-interferon is dat het maar lx per week behoeft te worden ingespoten. Genotype 
2 en 3 patiënten hebben nu een kans van zeker 80% om het virus blijvend kwijt te raken als ze 
een halfjaar met de combinatie ribavirine-PEG-interferon behandeld worden. Bij genotype 1 
patiënten is de kans van slagen na een jaar behandeling met dezelfde combinatie nu ongeveer 
50% 
Het is wel duidelijk dat de behandeling van chronische hepatitis C-patiënten, sinds het begin 
ervan in 1991, een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Voor genotype 2 en 3 patiënten is 
het een bijna te genezen ziekte geworden 
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De goede behandelingsuitkomsten gelden echter uitsluitend voor patiënten die deze zware 
behandelingen kunnen verdragen. Veel patiënten kunnen niet aan een behandeling beginnen, 
omdat de te verwachten bijwerkingen voor hen te veel risico's met zich meebrengen. Weer 
anderen moeten een ingezette behandeling afbreken in verband met opgetreden bijwerkingen. 
Ook al is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van deze bijwerkingen, toch blijven 
zij een ernstig probleem vormen. Bovendien raakt nog steeds een groot deel van de patiënten 
het virus niet kwijt, zelfs niet na een aantal intensieve behandelingen. 

Daarom blijft de zoektocht naar nieuwe therapiemogelijkheden voortduren. Veel nieuwe 
medicijnen zijn in ontwikkeling. Er moet echter mee rekening worden gehouden dat het 
waarschijnlijk nog enkele jaren gaat duren voordat bewezen wordt dat deze nieuwe generatie 
medicijnen veilig en effectief is. Tot die tijd zal interferon de basis blijven vormen voor de 
behandeling van chronische hepatitis C-patiënten. 

In de volgende hoofdstukken van dit proefschrift wordt verslag gedaan van behandelingen die 
door ons in studieverband werden gegeven aan chronische hepatitis C patiënten in de periode 
1991-2002. 

In hoofdstuk 3 wordt een therapie beschreven die van 1991 tot 1995 gegeven werd. In die tijd 
was al bekend dat na 1 jaar behandeling met interferon meer patiënten virusvrij werden dan na 
een halfjaar behandeling met interferon. Wij wilden weten of een behandeling van 3 jaar met 
interferon mogelijk nog effectiever zou zijn. Gedurende een halfjaar werden 47 patiënten 
behandeld, 41 waren niet behandelde controlepatiënten. Bij degenen die na dit halve jaar 
virusvrij waren, werd de behandeling beëindigd. Bij de overigen werd de behandeling 
voortgezet met 3x 5 miljoen eenheden per week tot in totaal 156 weken. De patiënten, bij wie 
na het stoppen van het halve jaar behandeling het virus weer aantoonbaar in het bloed was, 
werden opnieuw behandeld. Die behandeling werd gecontinueerd tot eveneens 156 weken. 
Bij 6 van de 47 patiënten (13%) was het virus na een halfjaar definitief verdwenen, en na 156 
weken was dit bij 19 van hen (40%) het geval. Geen van de controlepatiënten raakte het virus 
kwijt. Langer behandelen bleek dus zeer succesvol. Helaas bleek dit gunstige resultaat alleen 
te gelden voor patiënten die tijdens of na een halfjaar behandeling virusvrij waren geweest, 
maar bij wie het virus na het stoppen was teruggekeerd in het bloed (relapse patiënten). 
Herstarten en doorbehandelen was bij hen succesvol in 78%. Dat gold echter niet voor die 
patiënten bij wie na een halfjaar behandeling het virus nog steeds aantoonbaar was in het 
bloed. Bij geen van deze non-responder patiënten bleek langer doorgaan met behandelen tot 
156 weken het virus te kunnen laten verdwijnen. 
In het eerste half jaar van de behandeling hoefde geen enkele patiënt de behandeling te 
stoppen vanwege bijwerkingen. Gedurende de lange termijnbehandeling stopten 7 patiënten 
om deze reden met de therapie. 
In de discussie van dit hoofdstuk vergelijken we deze resultaten met de uitkomsten van elders 
in de wereld verricht onderzoek. Relapse-patiënten hadden overal een grote kans om na een 
herbehandeling alsnog definitief van het virus af te komen. De 78% kans van slagen uit onze 
studie werd echter niet waargenomen. Dit kon verklaard worden door de zeer lange 
herbehandelingsduur in onze studie, de korte periode tussen relapse en herstart van de 
behandeling en de relatief hoge dosis van de herbehandeling, namelijk 3x5 miljoen eenheden 
interferon per week. 
Herbehandeling van non-responder patiënten was nergens succesvol. 
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Wij concluderen dan ook dat langdurige (her)behandeling alleen zinvol is bij chronische 
hepatitis C -patiënten bij wie het virus tijdens of na een standaardbehandeling van een half 
jaar verdwenen is, maar na het stoppen van de behandeling weer is teruggekeerd. 

Van 1996 tot 1998 werden 78 chronische hepatitis C-patiënten door ons behandeld gedurende 
een halfjaar, in de tijd dat de eerste veelbelovende berichten over de ribavirine-medicatie 
verschenen. Bij 48 patiënten werd de combinatiebehandeling interferon 3x6 miljoen eenheden 
per week en ribavirine toegepast; 40 patiënten kregen uitsluitend interferon . In hoofdstuk 4 
worden de resultaten van deze behandeling beschreven. De combinatiebehandeling bleek 
zoals te verwachten was, superieur. Van alle patiënten raakte 45% na behandeling met de 
combinatietherapie het virus blijvend kwijt, tegenover 10% van de patiënten die alleen met 
interferon werd behandeld. Als het genotype van het virus van de patiënt in ogenschouw werd 
genomen, bleek 67% van de patiënten met het genotype 2 of 3 van het virus af te komen door 
de combinatiebehandeling en slechts 10% van deze patiënten na een behandeling met 
uitsluitend interferon. Bij 30 % van de patiënten met een ander genotype dan 2 of 3 verdween 
na de combinatietherapie het virus, tegenover 10% na alleen interferon. Duidelijk is dat de 
combinatiebehandeling interferon/ribavirine in alle gevallen betere resultaten oplevert. 
Dit onderzoek leverde echter meer op. Omdat een behandeling, die erop gericht is het 
hepatitis C-virus uit het lichaam te doen verdwijnen, een zware behandeling is met veel 
bijwerkingen, zou het goed zijn om, voordat een patiënt aan een behandeling begint, iets te 
weten omtrent de kans die er bestaat om van het virus af te komen. En zou het daarnaast ook 
mogelijk zijn om die kans tijdens de behandeling bji te stellen? 
Wat bleek uit ons onderzoek: Patiënten van 40 jaar en ouder hadden geen enkele kans om van 
het virus af te raken als ze uitsluitend met interferon werden behandeld. Waren ze jonger 40 
jaar dan had een behandeling met interferon alleen een kans van slagen als na 2 weken 
behandeling de hoeveelheid virusdeeltjes in het bloed gedaald was met een factor 10. Zoniet 
dan was de kans 100% dat ze het virus niet kwijt zouden raken. Zowel oude als jonge 
patiënten (onafhankelijk het genotype van het virus) konden behandeld worden met de 
combinatiebehandeling. Was echter de hoeveelheid virus na 2 weken behandeling bij hen niet 
gedaald met een factor 10 dan hadden zij een kans van 97% om het virus niet kwijt te raken. 
Deze kans werd 100% als na 8 weken behandeling bleek dat het virus met een heel gevoelige 
meetmethode nog aantoonbaar was in het bloed. 
Onze conclusie is dan ook dat in die gevallen patiënten beter kunnen stoppen met de 
behandeling om onnodige bijwerkingen te voorkomen. 
Hoofdstuk 5 doet verslag van een zeer ernstige bijwerking die optrad bij een patiënt met een 
chronische hepatitis C-infectie die behandeld zou worden met de combinatie interferon en 
ribavirine gedurende 18 maanden in de zogenoemde Benelux-studie. Na 15 maanden 
behandeling viel hij van de trap. Het duurde enige tijd voordat de diagnose myasthenia gravis 
kon worden gesteld. Een neuromusculaire ziekte met een auto-immuun achtergrond. De 
symptomen van deze ziekte lijken voor een deel op de bijwerkingen van de 
interferonbehandeling en kunnen dus een valkuil zijn. 
Door de ontwikkeling van steeds gevoeliger testen die de hoeveelheid hepatitis C-deeltjes in 
het bloed konden tellen, werd de mate van afname van de hoeveelheid virus in het begin van 
een behandeling steeds belangrijker. Uit door anderen verricht onderzoek bleek dat de daling 
van de hoeveelheid virus in het bloed gedurende de eerste weken van de behandeling, 
afhankelijk was van de hoeveelheid interferon die werd toegediend. 
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Bovendien bleek dat een daling van een factor 1000 gedurende de eerste 4 weken van een 
behandeling met interferon een hele sterke voorspeller was voor het definitief kwijtraken van 
het virus. Nu wilden wij graag weten of een nog hogere dosis interferon een snelle daling van 
de virusdeeltjes in kortere tijd kon bewerkstelligen en of die korte tijd dan al voldoende zou 
zijn om patiënten definitief virusvrij te krijgen. Wij onderzochten dit bij 13 patiënten in 1998 
(Hoofdstuk 6). 
Zij werden gedurende 14 dagen behandeld met 18 miljoen eenheden interferon, 3 injecties 
van 6 miljoen eenheden verdeeld over de dag. Alle 13 patiënten konden deze behandeling 
verdragen. Allen hadden wel, vooral in de eerste week, last van griepachtige verschijnselen, 
maar reageerden goed op paracetamol. Bovendien had iedere patiënt last van haaruitval 
ongeveer 3 tot 4 maanden na het stoppen met de interferon, maar dit bleek zich vanzelf te 
herstellen. Bij 1 patiënt moest de dosis interferon verminderd worden in de tweede week van 
de behandeling in verband met huiduitslag. 
Wat gebeurde er met de hepatitis C-virusdeeltjes? 
Bij 7 van de 13 patiënten (54%) was het virus na 2 weken met een gevoelige testmethode niet 
meer aantoonbaar in het bloed. Alle 10 patiënten die niet waren besmet met het genotype 1 
virus, hadden al gemiddeld na 2,4 dagen een virusdaling met een factor 1000. Van.de 3 
patiënten die wel besmet waren met het genotype 1 virus had maar 1 patiënt een virusdaling 
van een factor 1000 en deze werd pas na 11 dagen bereikt. Van de 7 patiënten die virusvrij 
waren aan het einde van de behandeling van 2 weken, keerde bij 6 het virus terug (relapse). 
Bij één patiënt was het virus definitief verdwenen. 
Onze conclusie was dat dit behandelingsschema van 2 weken, met een hele hoge dosis 
interferon, een nieuwe behandelingsmethode zou kunnen worden, wanneer het gevolgd zou 
worden door medicijnen die een "relapse "zouden kunnen tegengaan. 

Uit het onderzoek beschreven in hoofdstuk 3 was duidelijk geworden dat patiënten die een 
relapse hadden na het stoppen van een behandeling met interferon van een halfjaar, een grote 
kans hadden om van het virus af te komen als ze werden herbehandeld met interferon 
gedurende nog eens 2,5 jaar. Dat is een lange tijd. Kon dit niet bekort worden? 
In hoofdstuk 7 worden 2 behandelingsschema's besproken die hierop een antwoord moesten 
geven. 
Schema A bestond uit hetzelfde 18 miljoen eenheden hoge dosis interferon schema van 2 
weken zoals beschreven in hoofdstuk 6. Hieraan werd dagelijks ribavirine toegevoegd en ook 
amantadine, een medicijn met een antivirale werking, waarover kort voor het begin van deze 
behandelingsmetnode veelbelovende berichten waren verschenen. Dit middel kende geen 
noemenswaardige bijwerkingen. Na 2 weken werd de hoge dosis interferon gevolgd door 22 
weken onderhoudsdosis interferon van 6 miljoen eenheden, die 3x per week werden gegeven. 
Dagelijks, werd tijdens deze 22 weken ribavirine en amantadine ingenomen. 
Schema B was gedurende de eerste 2 weken van de behandeling exact gelijk aan schema A. 
Daarna kregen de patiënten alleen de tabletten ribavirine en amantadine gedurende 22 weken. 
De interferon medicatie werd gestopt. 
Gedurende de jaren 1999 en 2000 werden op deze manier in totaal 37 relapse patiënten 
behandeld . Schema A werd bij 27 patiënten toegepast en schema B bij slechts 10 patiënten. 
Gebleken was dat na 2 weken behandeling bij al deze patiënten het virus welliswaar niet meer 
aantoonbaar was in het bloed, maar dat ondanks het continueren van de tabletten bij alle 
patiënten het virus toch zeer snel was teniggekeerd in het bloed. 
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Dit kon worden toegeschreven aan het stoppen van de interferonbehandeling, omdat deze 
terugkeer van het virus niet werd waargenomen bij patiënten die behandeld werden met 
schema A, waarin de interferon medicatie wel werd voortgezet. 
Het zou niet ethisch zijn geweest meer patiënten deze behandeling te laten ondergaan. 
Van de 27 patiënten die volgens schema A werden behandeld, werden er 12 (44%) genezen. 
Bij geen enkele patiënt besmet met genotype 1 was het virus blijvend verdwenen. Daar 
tegenover stond een genezing van 63% bij patiënten die niet met het genotype 1 virus besmet 
waren. Dit kon worden toegeschreven aan het hogere percentage relapse dat optrad bij 
patiënten die met het genotype 1 virus waren besmet. Opvallend was dat bij alle patiënten de 
hoeveelheid virus gedurende de eerste 2 weken van de behandeling was gedaald met een 
factor 1000. Maar dit had bij deze relapse patiënten geen enkele voorspellende waarde voor 
een succesvolle behandeling. 
Een voorspellende waarde voor succes (92%) was er wel voor patiënten die niet besmet waren 
met genotype 1 en virusvrij waren in een extreem gevoelige test. 6 weken na het starten van 
de behandeling 
We concludeerden dat relapse patiënten die niet besmet waren met het genotype 1, een zeer 
grote kans hadden om van het virus af te komen door slechts 24 weken behandeling, als ze na 
6 weken behandeling, waarvan 2 weken met een hoge dosis interferon, virusvrij waren. 
Patiënten die besmet waren met het genotype 1 virus en eveneens virusvrij waren na 6 weken 
behandeling, konden niet volstaan met slechts 24 weken behandeling, in verband met het 
hoge percentage terugkeer van het virus. Patiënten, ongeacht het genotype, die nog een 
positieve virustest hadden na 6 weken behandeling, zouden kunnen stoppen met deze 
behandeling. 

Eveneens in 1999 werd gestart met ongeveer eenzelfde behandelingsschema voor patiënten 
die helemaal niet hadden gereageerd op een eerdere behandeling, zogenaamde non-responder 
patiënten. Omdat de motivatie van patiënten om weer aan een nieuwe behandeling te 
beginnen, kleiner is na een absoluut niet succesvolle behandeling, dan na een niet helemaal 
succesvolle behandeling, heeft het tot en met het jaar 2001 geduurd voordat er voldoende 
patiënten behandeld waren om er verslag van te kunnen doen . 
Hoofdstuk 8 laat de resultaten van deze behandeling zien. 
In totaal werden 34 patiënten behandeld gedurende 24 weken. Alle patiënten kregen dezelfde 
18 miljoen hoge dosis interferon gedurende 2 weken, gevolgd door 22 weken 
onderhoudsdosis interferon, (zoals hierboven beschreven) in combinatie met ribavirine en/of 
amantadine. Van de patiënten die werden herbehandeld met een schema waarin ribavirine was 
opgenomen raakten 30-40% van het virus af. Deze percentages waren vergelijkbaar met 
herbehandelingsschema's zonder een hoge dosis interferon in de beginfase van de 
behandeling, die door andere onderzoekers waren verkregen. Deze herbehandelingen duurden 
dan wel langer dan een halfjaar. 
Opmerkelijk in deze studie was dat een virusdaling van meer dan een factor 100 in de eerste 2 
weken van de behandeling wel een voorspellende waarde voor een succesvolle uitkomst had 
in tegenstelling tot de daling die bij relapse patiënten werd waargenomen. Was deze 
virusdaling er niet na 2 weken, dan bestond er een kans van 90% op een niet succesvolle 
uitkomst. 
We concludeerden dan ook dat bij deze patiënten een herbehandeling na 2 weken gestopt kon 
worden om op deze manier onnodige bijwerkingen te voorkomen. 
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Een collega wordt besmet met het hepatitis C virus doordat hij zich per ongeluk prikt aan een 
naald waarmee hij even daarvoor een medicijn had toegediend aan een patiënt die besmet was 
met het hepatitis C virus. Hoe dan te reageren om een chronische hepatitis C infectie te 
voorkomen wordt beschreven in hoofdstuk 9. 

Hebben chronische hepatitis C patiënten anno 2004, nog enig belang bij de resultaten van de 
onderzoeken beschreven in dit proefschrift, nu de behandelingsresultaten door het gebruik van 
PEG-interferon zoveel beter zijn geworden? Ja, ik meen van wel. 

De mate van daling van de hepatitis C virusdeeltjes in de eerste behandelingsweken blijkt 
onafhankelijk van de therapie, telkens weer van belang te zijn voor het slagen van de 
behandeling (behalve bij relapse patiënten). Wordt geen of nauwelijks virusdaling 
waargenomen dan kan de behandeling gestopt worden. Dit is van groot belang voor de 
patiënten omdat op deze manier bijwerkingen en frustraties kunnen worden voorkomen. 
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