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lIsT of aBBReVIaTIons

ABC abacavir

AIDS acquired immunodeficiency syndrome

ART antiretroviral treatment

ARV antiretroviral drug

AZT zidovudine

CRF circulating recombinant form

DNA deoxyribonucleic acid

DRM drug resistance mutation

DTG dolutegravir

d4T stavudine

EFV efavirenz

FTC emtricitabine

GRT genotypic resistance testing

HAART highly active antiretroviral therapy

HIV human immunodeficiency virus

HIVDR HIV drug resistance

LMIC low-and middle-income countries

LPV/r ritonavir-boosted lopinavir

NNRTI non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor

NRTI nucleoside reverse transcriptase inhibitor

PMTCT prevention of mother-to-child transmission

NVP nevirapine

PCR polymerase chain reaction

PDR pre-treatment HIV drug resistance

PI protease inhibitor

RAL raltegravir

RLS resource-limited settings

RNA ribonucleid acid

TAM thymidine analogue mutation

TDF tenofovir

VL viral load

WHO World Health Organization

3TC lamivudine
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A

suMMaRy In duTCH

InTRoduCTIe

De eerste beschrijving van een ziekte die later bekend zou worden onder de naam acquired 

immunodeficiency syndrome (aids), werd gepubliceerd in 1981 in de Verenigde Staten. Recent 

onderzoek heeft echter aangetoond dat het virus dat aids veroorzaakt, het human immuno-

deficiency virus (hiv), waarschijnlijk in de jaren ’20 van de vorige eeuw al aanwezig was in 

de Democratische Republiek Congo. Pas tegen het eind van de 20e eeuw kreeg het virus 

de kans zich op grote schaal te verspreiden en groeide hiv/aids uit tot een wereldwijde 

pandemie.

gesCHIedenIs

Wereldwijd zijn zo’n 37 miljoen mensen besmet met het hiv-virus, waaronder bijna 2 

miljoen kinderen. Bijna 90% van deze kinderen woont in sub-Sahara Afrika. Het virus 

kan worden overgedragen van moeder op kind tijdens de zwangerschap, de geboorte of 

via borstvoeding. Zwangere vrouwen met hiv wordt geadviseerd om antiretrovirale me-

dicijnen te nemen tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding om transmissie van 

het virus van moeder op kind te voorkomen. Als zij dit niet doen, dan is de kans dat een 

kind besmet raakt met hiv ongeveer 25 tot 45%. Bij kinderen die rond de geboorte besmet 

raken met hiv verloopt de ziekte vaak sneller en ernstiger dan bij volwassenen. Meer dan 

50% van deze kinderen overlijdt voor het tweede levensjaar als zij niet behandeld worden 

met antiretrovirale therapie (ART).

Sinds 1996 is ART beschikbaar in westerse landen voor de behandeling van hiv bij 

volwassenen en kinderen. ART geneest de ziekte niet, maar kan het virus wel volledig 

onderdrukken, waardoor mensen met hiv een normaal leven kunnen leiden en een le-

vensverwachting hebben die vergelijkbaar is met die van mensen zonder hiv. In eerste 

instantie dacht men dat het gebruik van ART financieel en logistiek niet haalbaar was 

voor ontwikkelingslanden. Echter, de druk van verschillende actiegroepen en een enorme 

toename in financiering door grote internationale donoren zorgden ervoor dat ART vanaf 

het begin van dit millennium ook in Afrika geïntroduceerd werd. Hierbij werd gebruik 

gemaakt van een zogenaamde public health approach. Door middel van een gestandaardi-
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seerde behandeling kon men grote aantallen mensen behandelen met ART, zonder dat 

ze hiervoor naar een gespecialiseerde arts in een tertiair ziekenhuis hoefden. Volgens de 

public health approach beginnen mensen met hiv met een eerstelijnsbehandeling die voor 

(bijna) iedereen hetzelfde is. Mensen bij wie de eerstelijnsbehandeling faalt (therapiefa-

len) worden overgezet op tweedelijnstherapie. Mede dankzij de public health approach is het 

aantal mensen dat wereldwijd ART krijgt de afgelopen jaren exponentieel toegenomen tot 

meer dan 17 miljoen mensen in 2015.

ResIsTenTIe

Het hiv-virus vermenigvuldigt zich heel snel: in een dag kan een virus 10 miljard nieuwe 

virusdeeltjes produceren. Bij dit vermenigvuldigingsproces gaat soms iets fout, waardoor 

er veranderingen in het genetisch materiaal (mutaties) van het virus kunnen ontstaan. 

Sommige mutaties zorgen ervoor dat een virus bestand is tegen een bepaald antire-

troviraal middel. In de aanwezigheid van dit middel kunnen de virusdeeltjes die deze 

mutatie hebben zich sneller vermenigvuldigen, terwijl het oorspronkelijke virusdeeltje 

(wildtype) onderdrukt wordt door het antiretrovirale middel. Op deze manier ontstaat 

resistentie tegen antiretrovirale middelen. Resistentie ontwikkelt zich vooral als iemand 

zijn medicijnen niet regelmatig slikt of als de dosering te laag is om de vermenigvuldiging 

van het virus in het lichaam compleet te onderdrukken. Een resistent virus kan worden 

overgedragen op iemand anders, waardoor deze persoon ook een resistent virus bij zich 

draagt zonder ooit antiretrovirale medicijnen geslikt te hebben.

KIndeRen MeT HIV

Het behandelen van kinderen met ART is om verschillende redenen moeilijker dan het 

behandelen van volwassenen. Ten eerste zijn er minder antiretrovirale middelen beschik-

baar die geschikt zijn voor kinderen. Er zijn dus minder medicijnen om uit te kiezen en 

als een kind niet goed reageert op een bepaald medicijn zijn er weinig andere opties. Ten 

tweede is de dosering van de medicatie moeilijk bij kinderen, omdat zij in de groei zijn en 

de dosering dus constant aan het gewicht van het kind moet worden aangepast. De kans 

op een te lage dosering is dan groot. Ten derde kan er bij kinderen die eerder zijn bloot-

gesteld aan antiretrovirale middelen resistentie tegen dat middel ontstaan. Dit is vooral 



237

A

een probleem bij kinderen van wie de moeder medicijnen heeft geslikt ter voorkoming van 

moeder-kind transmissie, maar die desondanks toch besmet zijn geraakt met hiv. Door-

dat zij rondom de geboorte al blootgesteld zijn aan het virus (in de baarmoeder, tijdens de 

bevalling of door borstvoeding) kan het zijn dat het virus in het kind resistent is geraakt 

en bepaalde medicijnen niet meer goed werken. Ten vierde zijn kinderen afhankelijk van 

hun ouders om hun medicijnen te krijgen. Ouders die zelf ook hiv hebben en ziek zijn, 

kunnen niet altijd de medicatie voor hun kind ophalen bij het ziekenhuis, waardoor het 

kind zijn medicijnen mogelijk niet op tijd kan innemen. Bij kinderen van wie de ouders 

overleden zijn aan aids is dit vaak een nog groter probleem omdat zij afhankelijk zijn van 

familieleden of dorpsgenoten. Ten slotte zijn oudere kinderen en pubers vaak bang dat 

hun vrienden erachter zullen komen dat zij hiv hebben als ze gezien worden met hun 

medicijnen. Daardoor zijn ze eerder geneigd hun medicatie niet te slikken.

Over hiv bij kinderen is veel minder bekend dan over hiv bij volwassenen en er is ook 

minder onderzoek naar gedaan. Juist nu kinderen die met hiv worden geboren door de 

komst van ART langer in leven blijven en volwassen kunnen worden, is onderzoek naar de 

langetermijneffecten van ART noodzakelijk. De opkomst van antiretrovirale resistentie is 

een bedreiging voor de goede behandeling van hiv, maar wordt pas sinds kort onderkend. 

Hoewel kinderen een hoger risico op resistentie hebben dan volwassenen is er over de 

prevalentie en de consequenties van resistentie bij kinderen in Afrika nog maar weinig 

bekend.

dIT PRoefsCHRIfT

De doelstellingen van dit proefschrift zijn:

1. Het evalueren van de klinische en virologische uitkomsten van kinderen met hiv die 

behandeld worden met eerste- en tweedelijnstherapie in sub-Sahara Afrika

2. Het inschatten van de prevalentie van antiretrovirale resistentie bij kinderen met hiv, 

zowel voor het starten met ART als tijdens de behandeling

3. het evalueren van de huidige richtlijnen voor de behandeling van hiv bij kinderen

Met deze kennis worden vervolgens aanbevelingen gegeven voor toekomstige richtlijnen 

voor de behandeling van hiv bij kinderen in ontwikkelingslanden.

Dit proefschrift volgt het pad van een kind dat opgroeit met hiv in sub-Sahara Afrika, 

vanaf de geboorte tot aan de puberteit. Deel I gaat over de transmissie van hiv van de 

moeder op het kind. In hoofdstuk 2 beschrijven we een programma ter voorkoming van 
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moeder-kindtransmissie in een stads- en plattelandskliniek in Kameroen. We hebben 

onderzocht welke factoren het risico op overlijden bij kinderen van hivpositieve moeders 

vergroten. Vroeggeboren kinderen, kinderen van wie de moeder geen antiretrovirale me-

dicijnen slikten om overdracht van hiv te voorkomen en kinderen die zowel borstvoeding 

als flesvoeding kregen hadden een verhoogde kans om binnen 18 maanden na de geboorte 

te overlijden.

Hoofdstuk 3 is een systematische review waarin wij hebben gekeken naar het vóór-

komen van antiretrovirale resistentie vóór het starten met ART (pre-treatment HIV drug 

resistance, PDR). Maar liefst 43% van de kinderen wier moeder tijdens zwangerschap of 

borstvoeding medicijnen had geslikt om moeder-kind transmissie van hiv te voorkomen, 

had PDR. Van de kinderen die niet blootgesteld waren aan deze medicijnen had 18% PDR. 

Bovendien was het verontrustend om te zien dat het vóórkomen van PDR is toegenomen 

in de loop van de tijd: de meest recente studies rapporteren de hoogste percentages PDR.

Deel II van dit proefschrift gaat over eerstelijnstherapie voor kinderen met hiv. Hoofd-

stuk 4 en 5 beschrijven een cohort van kinderen die beginnen met eerstelijnstherapie in 

Nigeria en Uganda. In hoofdstuk 4 zien we dat 16 van de 90 kinderen die in Nigeria begin-

nen met eerstelijnstherapie al resistent virus bij zich dragen. De aanwezigheid van PDR 

is de belangrijkste voorspeller van therapiefalen. Meer dan de helft van de kinderen met 

resistentie faalt op eerstelijnstherapie en moet een tweedelijnsbehandeling krijgen. In 

hoofdstuk 5 volgen we een cohort van 289 kinderen in Uganda. Ook hier zien we dat PDR 

de belangrijkste voorspeller is van therapiefalen. Bovendien zien we dat kinderen met 

PDR tijdens de behandeling significant meer mutaties ontwikkelen die verdere resistentie 

veroorzaken dan kinderen zonder PDR.

Hoofdstuk 6 is een systematische review van de literatuur, waarbij we hebben gekeken 

naar het aantal kinderen dat een onderdrukte viral load bereikt op eerstelijnstherapie in 

landen met een laag en gemiddeld inkomen (low- and middle-income countries). Hierbij 

zagen we dat 60 tot 75% van de kinderen een onderdrukte viral load heeft gedurende de 

eerste twee jaar therapie, een percentage dat een stuk lager ligt dan bij volwassenen. Ook 

is dit getal veel lager dan de doelstelling van het Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

(UNAIDS), die zegt dat in 2020 90% van alle mensen die behandeld worden met hiv een 

onderdrukte viral load zouden moeten hebben.

Deel III van dit proefschrift gaat over kinderen die therapiefalen hebben ontwikkeld 

op eerstelijnstherapie en nu een tweedelijnsbehandeling nodig hebben. Hoofdstuk 7 

beschrijft een cohort van Ugandese kinderen op tweedelijnstherapie met een protease-

remmer. De gunstige uitkomst van deze studie is dat geen van deze kinderen resistentie 
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tegen proteaseremmers heeft ontwikkeld. Dat sommige kinderen therapiefalen hebben 

ervaren, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat zij hun medicijnen niet regelmatig 

genoeg slikten. Als deze kinderen langere tijd therapieontrouw zijn, zal uiteindelijk waar-

schijnlijk toch resistentie tegen proteaseremmers optreden. Het is dus van groot belang 

om de therapietrouw bij deze kinderen te bevorderen. Hoofdstuk 8 bevat een analyse 

van verschillende behandelingscentra in Azië en Afrika voor kinderen en adolescenten 

die behandeld worden met tweedelijnstherapie. Het vóórkomen van therapiefalen was 

relatief laag bij jonge kinderen, maar het risico op falen was drie keer zo groot bij adoles-

centen. Uit eerdere literatuur weten we dat de adolescentie een levensfase is waarin men 

veel problemen ondervindt met de behandeling van hiv. Dit komt door zowel biologische 

processen in het lichaam alsook door de sociale verandering in het leven van een adoles-

cent. Verbeteringen in de hiv-zorg voor adolescenten in ontwikkelingslanden is daarom 

van groot belang, waarbij specifieke aandacht nodig is voor de belevingswereld en de 

specifieke problemen van de adolescent.

De epiloog van dit proefschrift bevat een overzicht van de verschillende behandelings-

opties voor kinderen met hiv in ontwikkelingslanden. In hoofdstuk 9 wordt besproken 

welke huidige medicijnen er beschikbaar zijn en welke medicijnen er op korte termijn 

nodig zijn om kinderen met hiv in Afrika goed te kunnen behandelen.

ToeKoMsTPeRsPeCTIeVen

Sinds het begin van dit millennium is de behandeling van hiv in ontwikkelingslanden 

enorm verbeterd. Toch is er, vooral op het gebied van zorg voor kinderen met hiv, nog veel 

werk te verrichten. Een combinatie van betere medicijnen, betere toegang tot medicijnen 

en betere behandeling is nodig om de hiv-zorg voor kinderen in Afrika te optimaliseren.

Betere medicijnen houdt onder andere in dat onderzocht zou moeten worden of 

proteaseremmers ook voor kinderen ouder dan 3 jaar een betere eerstelijnsbehandeling 

vormen. Proteaseremmers worden al aangeraden voor kinderen tot 3 jaar, maar mogelijk 

geven deze middelen ook bij oudere kinderen betere resultaten dan de huidige standaard-

medicatie. Voor kinderen die een proteaseremmer als eerstelijnstherapie krijgen moet 

bovendien gezocht worden naar een geschikt medicijn voor tweedelijsbehandeling, in het 

geval dat de eerstelijnsbehandeling faalt.

Betere toegang tot medicijnen betekent dat nieuwe antiretrovirale middelen, zoals 

integraseremmers, sneller op de markt moeten komen voor kinderen in sub-Sahara 
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Afrika. Integraseremmers zijn de nieuwste klasse van antiretrovirale middelen en de 

eerste behandelresultaten van deze medicijnen zijn erg positief. De beschikbaarheid van 

deze medicijnen in Afrika is echter nog heel beperkt. Daarnaast is het belangrijk dat de 

beschikbaarheid van proteaseremmers (door de WHO aangeraden als eerstelijnsbehan-

deling voor kinderen <3 jaar) wordt vergroot. Ondanks het feit dat deze medicijnen zijn 

opgenomen in de WHO-richtlijnen krijgen veel jonge kinderen in Afrika nog altijd geen 

proteaseremmers, omdat deze duur zijn en gekoeld bewaard moeten worden, wat niet 

altijd haalbaar is in Afrika.

Betere behandeling, ten slotte, houdt in dat kinderen niet alleen toegang tot de juiste 

medicijnen moeten hebben, maar dat deze kinderen ook in staat moeten zijn hun medi-

cijnen op de juiste manier te slikken. Zo zijn proteaseremmers voor jonge kinderen alleen 

beschikbaar in een vloeistof die heel vies smaakt, waardoor het moeilijk is om de medica-

tie aan kinderen toe te dienen. Ook is de ontwikkeling van vast gedoseerde combinaties 

(fixed dose combinations, FDCs) belangrijk, omdat kinderen in dat geval maar één pil hoeven 

te slikken, waardoor het voor hen gemakkelijker is om therapietrouw te blijven. Ten slotte 

zijn programma’s die therapietrouw stimuleren belangrijk en moeten deze programma’s 

aangepast worden aan de leeftijdsgroep. Adolescenten met hiv hebben erg slechte behan-

delingsresultaten en om bij hen betere uitkomsten te bereiken is het belangrijk om de 

zorg aan te passen aan hun leefstijl en belevingswereld.

Alleen door te streven naar een combinatie van betere medicijnen, betere toegang en 

een betere behandeling, kan een gezonde en productieve toekomst voor kinderen en 

adolescenten met hiv in Afrika worden gegarandeerd.
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