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Halverwegee de jaren negentig kwamen in geïndustrialiseerde landen sterk verbeterde anti-HlV 
therapieënn (ook wel HAART genoemd) ter beschikking voor de behandeling van HIV-
geïnfecteerdee individuen. Naast de gezondheidsvoordelen van behandeling met HAART, bleek 
dee enorme vooruitgang in de behandeling van HIV ook onbedoelde effecten te hebben op 
seksueell  gedrag en de overdracht van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) onder 
homoseksuelee mannen. Dit proefschrift omvat een aantal studies waarin onderzoek gedaan 
wordtt naar trends in SOA, met name rectale gonorroe en infectieuze syfilis, in de periode dat 
HAARTT beschikbaar kwam in geïndustrialiseerde landen. Verder omvat dit proefschrift studies 
diee een bijdrage leveren aan het beter begrijpen van de psychologische processen die van 
invloedd zijn op gedragsveranderingen in het tijdperk van HAART. De studies zijn uitgevoerd 
onderr homoseksuele deelnemers van de Amsterdamse Cohort Studie en onder homoseksuele 
bezoekerss van de geslachtsziekten polikliniek in Amsterdam. 

Dee onbedoeld e effecte n van anti- H IV therapieë n 
Naa een korte introductie in hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de op 
datdat moment beschikbare literatuur over de onbedoelde effecten van HAART. 
Mett name het snel stijgende aantal infecties van rectale gonorroe en infectieuze syfilis leidde tot 
ongerustheidd over een mogelijke nieuwe stijging in het aantal nieuwe gevallen (de incidentie) 
vann HIV onder homoseksuele mannen. Deze stijgende trends in het tijdperk van HAART 
kunnenn op verschillende manieren verklaard worden. Ten eerste zijn mensen mogelijk meer 
optimistischh geworden omdat er nu een goede behandeling voor HIV voor handen is (HAART-
gerelateerdd optimisme). Dit optimisme zou kunnen leiden tot meer onveilige seks en daardoor 
eenn toename in het aantal SOA. Ten tweede zorgt effectieve behandeling met HAART ervoor 
datdat het afweersysteem van iemand met HIV verbeterd en het aantal virusdeeltjes in het bloed 
daalt.. Door een beter afweersysteem voelen HlV-geïnfecteerde individuen zich beter en door de 
afnamee in het aantal virusdeeltjes is de kans op het overdragen van HIV tijdens onbeschermd 
seksueell  contact kleiner. Dit zou geleid kunnen hebben tot een toename in seksueel risicogedrag 
enn SOA. 

Tott slot wordt het belang benadrukt van verder onderzoek om factoren te identificeren die ten 
grondslagg liggen aan de veranderingen in het aantal SOA en seksueel risicogedrag. Dergelijke 
factorenn zijn noodzakelijk om innovatieve SOA/HIV preventie te ontwikkelen in het tijdperk 
vann sterk verbeterde anti-HIV therapieën. 

Stijgin gg in seksuee l overdraagbar e aandoeninge n 
Hoofdstukk 3 omvat twee studies waarin trends in SOA onderzocht worden onder homoseksuele 
mannenn in Amsterdam. De eerste studie (hoofdstuk 3.1) laat een stijgende trend zien in het 
percentagee (het aantal SOA in een bepaalde periode per 100 nieuwe SOA consulten in dezelfde 
periode)) rectale gonorroe en infectieuze syfilis onder homoseksuele bezoekers van de SOA 
polikliniek,, wat duidt op een toename in seksueel risicogedrag. De stijgende trend was 
geassocieerdd met de introductie van HAART. Het percentage van rectale gonorroe steeg van 
4,0%% in de periode voor de introductie van HAART, naar 5,4% in de periode nadat HAART 
beschikbaarr was gekomen. Het percentage infectieuze syfilis steeg van 0,5% naar 0,8%. Voor 
beidee infecties was de stijging eind jaren negentig het sterkst. De tweede studie (hoofdstuk 3.2) 
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laatt een stijgende incidentie van gonorroe en syfilis zien onder jonge homoseksuele mannen die 
deelnemenn in de Amsterdamse Cohort Studie. Deze stijging liep parallel met een stijging in 
seksueell  risicogedrag. Opvallend was dat de incidentie van HIV onder de deelnemers op een 
laagg maar stabiel niveau bleef tussen 1.1 en 1.3 infecties per 100 persoonsjaren in de periode van 
19955 tot 2002. Het verschil in trends tussen HIV en andere SOA roept vragen op over de 
bruikbaarheidd van SOA als markers voor het monitoren van de HIV incidentie in het tijdperk 
vann HAART. 

Psychologisch ee processe n die van invloe d zijn op seksuee l risicogedrag 
Hoofdstukk 4 omvat een drietal studies naar de relatie tussen optimistische HAART-gerelateerde 
beliefss en seksueel risicogedrag onder homoseksuele mannen. Eerdere studies hebben een relatie 
tussenn optimistische HAART-gerelateerde beliefs en meer seksueel risicogedrag aangetoond. 
Dezee studies waren echter crossectioneel van opzet, waardoor de oorzaakgevolg relatie tussen 
optimismee en seksueel risicogedrag onduidelijk bleef. Optimisme zou een oorzaak van 
risicogedragg kunnen zijn, maar het zou ook als excuus gebruikt kunnen worden om risicogedrag 
achteraff  'goed te praten'. 
Daaromm is onderzocht of en welke HAART-gerelateerde beliefs een individuele verandering van 
veiligee naar onveilige anale seks met losse partners voorspelden, gebruik makend van 
longitudinalee data verzameld in de Amsterdamse Cohort Studie (hoofdstuk 4.1). De resultaten 
latenn zien dat HIV-negatieve homoseksuele mannen die minder dreiging van HIV/AID S ervaren 
doorr de komst van HAART, een grotere kans hebben om hun gedrag te veranderen van veilige 
naarr onveilige anale seks met losse partners. Dit betekent dat verminderde dreiging van HIV en 
AIDSS als gevolg van HAART een oorzaak is voor een verandering van veilige naar onveilige 
sekss op individueel niveau. 
Dee tweede longitudinale studie onderzocht in hoeverre HAART-gerelateerde beliefs 
geassocieerdgeassocieerd waren met toekomstige onveilige seks onder HIV-positieve homoseksuele mannen 
(hoofdstuk(hoofdstuk 4.2). Ten eerste werd aangetoond dat seksueel risicogedrag onder HIV-positieve 
mannenn over een periode van 3 jaar gestegen was. Dit was zo voor zowel onveilige seks met 
lossee partners als voor onveilige seks met vaste partners met een negatieve of onbekende HIV 
status.. Ten tweede werd aangetoond dat de mening die iemand heeft over het aantal virusdeeltjes 
inn zijn bloed, en niet het daadwerkelijk gemeten aantal virusdeeltjes in het bloed, gerelateerd is 
mett toekomstige onveilige anale seks met vaste partners van negatieve of onbekende HIV status. 
Nogg belangrijker is het resultaat dat sommige HIV-positieve mannen die onveilige seks hadden, 
hunn aantal virusdeeltjes zeer gunstig vonden, terwijl het daadwerkelijk gemeten aantal 
virusdeeltjess heel hoog was. Een gevolg van een hoog aantal virusdeeltjes is dat er een groter 
risicoo is om de seksuele partner tijdens onveilige seks te besmetten met HIV. 
Dee derde studie is uitgevoerd onder homoseksuele bezoekers van de SOA polikliniek in 
Amsterdamm (hoofdstuk 4.3). De relatie tussen rectale gonorroe, HAART-gerelateerde beliefs en 
anderee motivaties werd onderzocht. Dit werd apart gedaan voor mannen met een positieve, 
negatievee en onbekende HIV status. Vervolgens werd getest wat voor rol seksueel risicogedrag 
inn deze relatie speelt. Er werd gevonden dat HIV-positieve homoseksuele mannen die het meer 
moee waren om aan veilige seks te doen (een hogere mate van 'safer sex fatigue'), vaker een 
diagnosee rectale gonorroe hadden. Onveilige anale seks met losse partners bleek een mediator te 
zijnn van deze relatie. Dit suggereert dat een hogere mate van 'safer sex fatigue' leidt tot 
onveiligee seks met losse partners, wat vervolgens weer leidt tot een hoger risico op infectie met 
rectalee gonorroe. Deze oorzaakgevolg relatie kan echter niet met zekerheid vastgesteld worden 
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omdatt de resultaten gebaseerd zijn op crossectionele data. Voor mannen met een negatieve of 
onbekendee HIV status kon een vergelijkbare relatie niet aangetoond worden. 

Kenni ss van de eigen HIV statu s moet verde r verbetere n 
Hett bewust weten van je eigen HIV status speelt een belangrijke rol in het verminderen van het 
risicoo op HIV transmissie. Voor mensen die geïnfecteerd zijn met HIV, is het weten van hun 
positievee HIV status zelfs een voorwaarde om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
beschikbaree therapeutische mogelijkheden. Het percentage mensen dat zich ooit op HIV heeft 
latenn testen is in Nederland echter laag vergeleken met andere geïndustrialiseerde landen. De 
studiee in hoofdstuk 5 beschrijft het HIV testgedrag onder homoseksuele bezoekers van de SOA 
polikliniekk in Amsterdam. De studie toont belangrijke doelgroepen aan voor het actief promoten 
vann testen op HIV. 
Vann alle mannen die op HIV getest werden tijdens een nieuw SOA consult, was de prevalentie 
vann HIV hoger onder mannen die nog nooit op HIV getest waren (4,2%), dan onder mannen die 
eenn eerdere negatieve testuitslag hadden (2,6%). Daarnaast hadden mannen die nog nooit op 
HIVV getest waren, vaker onveilige seks gehad en vaker een co-infectie met infectieuze syfilis. 
Eenn andere belangrijke hoogrisico groep liet zich echter niet testen tijdens het nieuwe SOA 
consult,, namelijk jongere mannen (<30 jaar) met een onbekende HIV status die onveilige seks 
gehadd hadden. Deze mannen moeten overtuigd worden van het belang om zich te laten testen op 
HIVV omdat ze een hoog risico lopen om HlV-geïnfecteerd te raken. De stap om zich op HIV te 
latenn testen kan mogelijk makkelijker gemaakt worden door eventuele barrières te bespreken 
tijdenss het pretest counseling gesprek. Als belangrijke barrières werden genoemd een lage 
risico-inschattingg om Hl V-geïnfecteerd te zijn, de angst voor een positief test resultaat en de 
gevolgenn van de positieve test. Naast counseling kunnen nieuwe ontwikkelingen in het 
diagnosticerenn van HIV, zoals de sneltest, bijdragen aan het vergroten van het aantal mannen dat 
zijnn HIV status weet. 

Aanbevelinge n n 
Overr het algemeen (hoofdstuk 9) blijkt dat de komst van verbeterde anti-HIV therapieën in 
geïndustrialiseerdee landen ook nadelige gevolgen heeft voor het seksueel risicogedrag en de 
overdrachtt van HIV en andere SOA onder homoseksuele mannen. 
Omdatt de overdracht van HIV en andere SOA nog steeds doorgaat, is het belangrijk om de 
incidentiee van HIV en andere SOA te blijven monitoren. Daarnaast moeten mannen, vooral 
diegenenn die een hoog risico hebben om HlV-geïnfecteerd te raken, overtuigd worden van de 
noodzaakk om hun HIV status te weten. Voor preventie is het belangrijk dat programma's 
aangepastt worden aan de veranderde behoeften van homoseksuele mannen in een tijdperk dat 
HIVV niet meer een dodelijke, maar wel een ernstige chronische ziekte is. Daarnaast moet 
rekeningg gehouden worden met de verschillende behoeftes en gedragspatronen van 
homoseksuelee mannen afhankelijk van hun HIV status. 
Bijj  toekomstig onderzoek is een multidisciplinaire benadering noodzakelijk om verdere 
verspreidingg van HIV en andere SOA onder controle te krijgen in een tijdperk dat effectieve 
anti-HIVV therapieën beschikbaar zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor het beter begrijpen van 
dee dynamische interactie tussen seksueel risicogedrag en de overdracht van SOA, maar ook voor 
hethet ontwikkelen en implementeren van effectieve interventies om de overdracht van HIV en 
anderee SOA te voorkomen. 
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