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Samenvatting g 

Inn Hoofdstuk 1 worden de achtergrond en de algemene doelstellingen van dit proefschrift 

beschreven.. De komst van combinatietherapie voor de behandeling van een HIV infectie 

heeftt geleid tot een drastische afname van de HIV- gerelateerde morbiditeit en mortaliteit 

inn de westerse wereld. De behandeling is echter voor veel patiënten moeilijk vol te 

houden.. Vooral bij de "vroege" combinatietherapieën moesten grote hoeveelheden pillen 

opp meerdere tijdstippen per dag volgens een strikt tijdschema en soms ook volgens 

maaltijdvoorschriftenn worden ingenomen. Therapietrouw aan de combinatietherapie is 

vann groot belang vanwege de mogelijke ontwikkeling van geneesmiddelen resistentie. 

Combinatietherapiee kan gepaard gaan met aanzienlijke bijwerkingen, zowel op de korte 

alss op de lange termijn. Zowel de belasting van combinatietherapie met betrekking tot 

dee pilleninname als de bijwerkingen zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de 

kwaliteitt van leven van HlV-geïnfecteerden. Aan de andere kant kan juist een positieve 

invloedd op de kwaliteit van leven worden verwacht van de met combinatietherapie 

gepaardd gaande afname van HIV gerelateerde morbiditeit. Of juist de positieve of de 

negatievee effecten van combinatietherapie op de kwaliteit van leven overheersen, zou 

kunnenn verschillen tussen enerzijds HlV-geïnfecteerden die nog geen klachten van de HIV 

infectiee hadden (asymptomatische patiënten) toen zij begonnen met combinatietherapie 

enn anderzijds degenen die al wel klachten hadden van de HIV infectie (symptomatische 

patiënten).. De algemene doelstellingen van dit proefschrift waren om na te gaan wat de 

invloedd is van combinatietherapie op de kwaliteit van leven van HlV-geïnfecteerden en in 

hoeverree het HlV-geïnfecteerden lukt om therapietrouw te zijn. 

Inn Hoofdstuk 2 worden de resultaten van het onderzoek naar kwaliteit van leven in de 

Prometheuss studie beschreven. Prometheus was een gerandomiseerde studie naar de 

effectiviteitt van een behandeling met ritonavir/saquinavir versus ritonavir/saquinavir/ 

stavudine.. Alle patiënten werden 48 weken gevolgd. De gevolgen van beide behandelingen 

voorr de kwaliteit van leven werden met elkaar vergeleken. Daarnaast werd de kwaliteit 

vann leven van asymptomatische patiënten vergeleken met die van symptomatische 

patiëntenn en werd de kwaliteit van leven van patiënten zonder eerdere blootstelling aan 

antiretroviralee middelen vergeleken met die van voorbehandelde patiënten. Er was geen 

verschill in de gevolgen voor de kwaliteit van leven tussen beide behandelingen. Ondanks 

eenn toename in gerapporteerde klachten was er een duidelijke verbetering in kwaliteit 

vann leven. De kwaliteit van leven verbeterde sterker bij symptomatische patiënten dan 

bijj asymptomatische patiënten, en verbeterde sterker bij patiënten zonder eerdere 

blootstellingg aan antiretrovirale middelen dan bij voorbehandelde patiënten. 

Hoofdstukk 3 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar kwaliteit van leven in de ADAM 

studie.. Klinische resultaten van de ADAM studie lieten zien dat onderhoudsbehandeling 

mett twee anti- HIV middelen na 26 weken inductiebehandeling met vier anti- HIV middelen 

leiddee tot een duidelijk minder goede onderdrukking van de vermenigvuldiging van het 



viruss dan voortgezette inductiebehandeling. De kwaliteit van leven van patiënten die 

naa 26 weken door loting waren toegewezen aan voortgezette inductiebehandeling of 

onderhoudsbehandelingg werd vergeleken. Kwaliteitvan leven verslechterde meergedurende 

onderhoudsbehandelingg dan gedurende het voortzetten van de inductiebehandeling. 

Kwaliteitt van leven bleek geassocieerd te zijn met de mate van onderdrukking van 

dee virusvermenigvuldiging. Patiënten met een suboptimale onderdrukking van de 

virusvermenigvuldigingg (vooral patiënten met onderhoudsbehandeling) hadden een minder 

goedee kwaliteit van leven. Waarschijnlijk heeft het besef een suboptimale onderdrukking 

vann de virusvermenigvuldiging te hebben meer effect op de kwaliteit van leven dan de 

belastingg van het slikken van vier in plaats van twee geneesmiddelen. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt de kwaliteit van leven van patiënten op de langere termijn (96 weken) 

vergelekenn tussen een onderzoek naar standaard combinatietherapie (NATIVE studie), 

eenn onderzoek naar een eenvoudige behandeling waaraan zonodig een extra middel werd 

toegevoegdd (Prometheusstudie), en een onderzoek naar inductiebehandelinggevolgd door 

onderhoudsbehandelingg (ADAM studie). Daarnaast werd de kwaliteit van leven vergeleken 

vann patiënten die hun oorspronkelijke behandelingof de behandeling waaraan zij door loting 

warenn toegewezen wijzigden of voortzetten. De kwaliteitvan leven verbeterde bij patiënten 

inn het onderzoek naar standaard combinatietherapie en bij patiënten in het onderzoek 

naarr een eenvoudige behandeling waaraan zonodig een extra middel werd toegevoegd, 

terwijll de kwaliteitvan leven verslechterde of niet veranderde bij patiënten in het onderzoek 

naarr inductiebehandeling gevolgd door onderhoudsbehandeling. De kwaliteit van leven 

vann patiënten die hun behandeling wijzigden verbeterde niet, terwijl kwaliteit van leven 

vann patiënten die hun behandeling voortzetten wel verbeterde. Het hoogste percentage 

patiëntenn waarbij de behandeling werd gewijzigd werd gevonden onder deelnemers aan 

hett onderzoek naar inductiebehandeling gevolgd door onderhoudsbehandeling. 

Hett onderwerp van Hoofdstuk 5 is het meten van verandering in kwaliteit van leven. Het 

gegevenn dat veel patiënten zich aanpassen aan een veranderende gezondheidstoestand 

vormtt een uitdaging voor het meten van verandering in kwaliteit van leven. Een methode 

waarbijj wordt beoogd rekening te houden met deze aanpassing bij het meten van 

veranderingg in kwaliteit van leven, is het gebruik van een retrospectieve baseline meting. 

Eerderr onderzoek waarbij resultaten van de retrospectieve baseline meting methode 

werdenn vergeleken met twee veelgebruikte methoden voor het meten van verandering in 

kwaliteitt van leven, namelijk de vergelijking van een baseline met een follow-up meting en 

directee vragen naar verandering, lieten zien dat verschillende methoden voor het meten 

vann verandering resulteren in verschillende gemeten veranderingen in kwaliteit van leven. 

Hett is onduidelijk welke methode de verandering in kwaliteitvan leven het beste weergeeft. 

Daaromm werd onderzocht met welke methode voor het meten van verandering in kwaliteit 

vann leven de sterkste samenhang werd gevonden tussen verandering in kwaliteit van leven 

enn de verandering in vier objectieve maten voor verandering in gezondheidstoestand, 

namelijkk CD4+ cel aantal, concentratie HIV-1 RNA in plasma, body mass index en het 



hemoglobinee gehalte. De sterkste samenhang tussen verandering in kwaliteitvan leven en 

veranderingg in objectieve maten voor verandering in gezondheidstoestand werd gevonden 

voorr de retrospectieve baseline meting methode. Dit suggereert dat methoden voor het 

metenn van verandering in kwaliteit van leven, die rekening houden met het gegeven dat 

patiëntenn zich mogelijk aanpassen aan een veranderende gezondheidstoestand, wellicht 

leidenn tot een meer valide meting van verandering in kwaliteitvan leven dan methoden die 

hiermeee geen rekening houden. 

Inn Hoofdstuk 6 worden de resultaten van het onderzoek naar therapietrouw binnen 

dee Prometheus studie beschreven. Therapietrouw werd gemeten door middel van een 

zelf-- rapportage vragenlijst die werd ingevuld in week 12, 24, 36 en 48 na de start met 

combinatietherapie.. Het percentage patiënten dat rapporteerde medicijnen niette hebben 

ingenomenn varieerde tussen de 12 en de 15% per meetmoment. Het percentage patiënten 

datt rapporteerde de medicijnen niet op tijd te hebben ingenomen varieerde tussen de 32 

enn de 35% per meetmoment. Patiënten die buikpijn, misselijkheid, braken, een tintelend 

gevoell rond de mond of tong, of een veranderde smaak rapporteerden, namen hun 

medicijnenn vaker niet in dan patiënten die deze klachten niet rapporteerden. Het niet 

innemenn van medicijnen was voorspellend voor de concentratie HIV-1 RNA in serum. 

Dee resultaten van het onderzoek naar therapietrouw in het ATHENA project worden 

beschrevenn in Hoofdstuk 7. We bepaalden het percentage patiënten dat rapporteerde 

hunn medicijnen in de afgelopen week op tijd en volgens eventuele maaltijdvoorschriften 

tee hebben ingenomen. Ongeveer de helft van de patiënten rapporteerde hun medicijnen 

volgenss alle voorschriften te hebben ingenomen in de afgelopen week. Patiënten die 

afwekenn van de inname voorschriften hadden lagere geneesmiddelen concentraties 

inn plasma vergeleken met patiënten die de medicijnen volgens alle voorschriften 

haddenn ingenomen. Onder de patiënten die tenminste 24 weken behandeld waren met 

combinatietherapie,, voorspelde therapietrouw bovendien de concentratie HIV-1 RNA in 

plasma. . 

Inn Hoofdstuk 8 wordt een onderzoek beschreven naar het meten van therapietrouw door 

middell van zelf rapportage. Zelfrapportage is meest gebruikte methode voor het meten 

vann therapietrouw. Echter, de validiteit van zelfgerapporteerde therapietrouw wordt vaak 

inn twijfel getrokken. Op basis van biologische principes en uit onderzoek waarbij objectieve 

methodenn werden gebruikt om therapietrouw te meten, is bekend dat er een relatie zou 

moetenn bestaan tussen therapietrouw en de concentratie HIV-1 RNA in het plasma, hoewel 

ookk andere factoren dan therapietrouw daarop van invloed kunnen zijn. Onderzoeken 

naarr de relatie tussen zelfgerapporteerde therapietrouw en de concentratie HIV-1 RNA 

inn plasma laten tegenstrijdige resultaten zien, waarbij in sommige onderzoeken een 

duidelijkee relatie wordt gevonden en in andere onderzoeken helemaal geen relatie wordt 

gevonden.. De oorzaak voor deze tegenstrijdige resultaten is onduidelijk. Wij onderzochten 

off deze variatie in resultaten kan worden toegeschreven aan verschillen in studie opzet. 

Ditt werd onderzocht door middel van een meta-analyse van gepubliceerde studies waarin 



therapietrouww met combinatietherapie werd gemeten door middel van zelfrapportage en 

waarinn informatie werd gegeven over de relatie tussen zelfgerapporteerde therapietrouw 

enn de concentratie HIV-1 RNA in plasma. Toen de resultaten van alle gevonden 

studiess met elkaar werden gecombineerd bleek er een duidelijke relatie te zijn tussen 

zelfgerapporteerdee therapietrouw en de concentratie HIV-1 RNA in plasma. Dit betekent 

datt over het algemeen genomen zelfrapportage maten een onderscheid kunnen maken 

inn klinisch betekenisvolle verschillen in therapietrouw. Daarnaast vonden we inderdaad 

kenmerkenn van de studie opzet die een duidelijke relatie hadden met de relatie tussen 

zelfgerapporteerdee therapietrouw en de concentratie HIV-1 RNA in plasma. 

Inn Hoofdstuk 9 wordt een onderzoek beschreven naar de voorkeur van patiënten voor 

hett eerder of later beginnen met combinatietherapie. Het meest optimale moment om te 

beginnenn met combinatietherapie is onduidelijk voor asymptomatische patiënten met een 

CD4++ cel aantal boven de 200. Hettijdens een vroeger stadium van de HIV infectie beginnen 

mett combinatietherapie verlaagd het risico op overlijden ten opzichte van het beginnen 

mett combinatietherapie tijdens een later stadium van de HIV infectie, maar brengt wel 

mett zich mee dat iemand eerder te maken krijgt met de belasting van de pilleninname en 

mogelijkee bijwerkingen. Wij onderzochten de voorkeur van patiënten voor direct beginnen 

mett combinatietherapie ten opzichte van het 1 jaar uitstellen van combinatietherapie 

tijdenss een gestructureerd interview. Een denkbeeldig verschil tussen beide opties in het 

risicoo op overlijden tijdens de komende 3 jaar werd systematisch gevarieerd tussen de 

0%% en de 10% om de drempelwaarde te bepalen waarop de voorkeur omsloeg naar direct 

beginnenn met combinatietherapie. Wij vonden een grote variatie in patiënten voorkeuren. 

Ongeveerr 30% van de patiënten zou zelfs wanneer er geen verschil in het risico op 

overlijdenn zou bestaan tussen beide opties, direct willen beginnen met combinatietherapie. 

Daarnaastt zou bijna 25% van de patiënten het beginnen met combinatietherapie 1 jaar 

willenn uitstellen, zelfs wanneer dit zou leiden tot een 10% hoger risico op overlijden. Deze 

resultatenn onderschrijven de aanbeveling van behandelrichtlijnen om de voorkeur van 

patiëntenn te betrekken bij het bepalen van het meest optimale moment om te beginnen 

mett combinatietherapie. 

Hoofdstukk 10 is de algemene discussie van dit proefschrift. Hierin worden recente 

ontwikkelingenn in de HIV behandeling beschreven die relevant zijn voor kwaliteitvan leven 

enn therapietrouw. Daarnaast wordt ingegaan op mogelijk toekomstig onderzoek. 


