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SAMEnVATTInG

PROACTIEVE HIV-TESTSTRATEGIEën In DE EERSTE lIJn

Hoofdstuk 1 bevat een algemene inleiding in het onderzoeksveld, met een overzicht van 

de epidemiologie, klinische achtergrond, organisatie van hiv-preventie in Nederland en pro-

actieve hiv-teststrategieën. Verder bespreken we de hoofdlijnen van de hoofdstukken in dit 

proefschrift. Huidige schattingen geven aan dat 12% tot 34% van de personen met humaan 

immunodeficiëntievirus (hiv) in Nederland nog niet is opgespoord. Opvallend is het nog altijd 

hoge percentage (44%) hiv-patiënten dat te laat in zorg komt. Recent is het belang van 

vroegtijdig opsporen en direct behandelen van een hiv-infectie bewezen. Uit recente literatuur 

blijkt ook dat personen met hiv die direct na de diagnose starten met de behandeling, een 

betere prognose hebben dan mensen die wachten met behandeling. Ook leidt vroegtijdige 

behandeling tot verminderde hiv-transmissie naar partners. Vroegtijdige opsporing is dus 

zinnig, zowel voor het individu als voor de volksgezondheid, en een proactiever hiv-testbeleid 

is gewenst.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de informatie die we hebben verzameld uit de huisart-

sendatabase om inzicht te krijgen in frequentie en de redenen van (niet) testen op hiv in 

soa-consulten van risicogroepen binnen de huisartsenpraktijk. Een eerdere studie had laten 

zien dat bij 64% van de soa-consulten van risicogroepen tussen 2008 en 2011 niet is getest 

op hiv, terwijl de standaard van het Nederlands huisartsgenootschap (NHG) deze test wel 

adviseert, maar contextuele informatie ontbrak hierbij. Met deze follow-upstudie laten we 

zien dat bij 26% van de soa-consulten voor of na het consult is getest op hiv. We vonden 

meerdere redenen waarom er geen test is gedaan. Huisartsen volgen niet altijd de richtlijn 

maar houden vaak wel rekening met het huidige seksueel risicogedrag van een persoon 

en met diens wens om wel of niet een hiv-test te doen. De keuze tussen testen volgens de 

richtlijn en een interpretatie van die richtlijn waarbij persoonlijke, individuele patiëntenzorg 

centraal staat, vindt plaats op basis van de dialoog tussen huisarts en patiënt.

In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van een studie bij nieuw gediagnosticeerde 

hiv-geïnfecteerde patiënten die zich presenteerden in ziekenhuizen. We onderzoeken in 

hoeverre huisartsen op de hoogte zijn van de seksuele voorkeur en etniciteit van patiënten. 

Huisartsen waren bij twee derde van de MSM-groep op de hoogte van de seksuele voorkeur, 

maar documenteerden dit slechts in een derde van de gevallen in het medisch dossier. In 

Nederlandse huisartsenpraktijken wordt informatie over de seksuele identiteit en etniciteit 

niet routinematig verzameld. Registratie van deze informatie op een goed zichtbare plek 

in het medisch dossier kan ertoe leiden dat er bij risicogroepen beter volgens de richtlijnen 

getest wordt. Dit ligt echter gevoelig en het is de vraag hoe en waar deze gegevens in het 

medisch dossier moeten worden aangegeven. Van huisartsen kan niet worden verwacht dat 
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ze deze persoonlijke gegevens van al hun patiënten onthouden. Juiste informatie en goede 

registratie bieden mogelijkheden voor zorg op maat. Verder laten we in dit hoofdstuk zien 

dat de patiënten de huisarts in de periode voor de hiv-diagnose frequent bezochten en dat 

er meerdere indicatoraandoeningen waren vastgesteld in de periode voor de hiv-diagnose.

In hoofdstukken 4 en 5 onderzoeken we het voorkomen van bepaalde hiv-indicatoraan-

doeningen in de periode van vijf jaar voor de hiv-diagnose. Deze nieuwe hiv-teststrategie 

is in 2013 beschreven door het European Centre for Disease Prevention and Control en 

wordt aangehaald in de ‘NHG-standaard Het soa-consult’. Het testen op hiv is in deze 

strategie geïndiceerd bij de diagnose van hiv-indicatoraandoeningen, gedefinieerd als: 

aandoeningen die kunnen wijzen op aids en aandoeningen waarbij de prevalentie van (niet-

gediagnosticeerde) hiv hoger is dan 0,1%, zoals bij andere soa’s, recidiverende pneumonieën 

of herpes. Voor dit onderzoek hebben we twee case-control-studies uitgevoerd. In hoofdstuk 

4 hebben we gekeken in de huisartsendatabase die gebaseerd is op de medisch dossiers van 

zes huisartsenpraktijken in een risicogebied, Amsterdam Zuidoost. Bij meer dan de helft van 

de cases (59%) stonden een of meer van de voorgeselecteerde hiv-indicatoraandoeningen 

vermeld in het medisch dossier in de vijf jaar voor hiv-diagnose. In de controlegroep was dit 

7,4%. In hoofdstuk 5 beschrijven we de resultaten uit een grotere huisartsendatabase die een 

aanzienlijk deel (ongeveer 10%) van de totale Nederlandse bevolking bevat. Hierin had meer 

dan de helft (61%) van de patiënten in de vijf jaar voor de hiv-diagnose ten minste één hiv-

indicatoraandoening in het medisch dossier vermeld staan, tegen 19% in de controlegroep. 

In deze hoofdstukken bevestigen we dat een groot deel van de hiv-infecteerde patiënten ten 

minste één hiv-indicatoraandoening in de periode voor de diagnose heeft gehad. Gezien het 

hoge percentage cases met hiv-indicatoraandoeningen is deze hiv-teststrategie een optie om 

hiv doelgerichter op te sporen.

In hoofdstuk 6 beschrijven we de regio’s en wijken met een relatief hoge hiv-prevalentie 

in Nederland. De geografische kaarten laten zien dat tien gemeenten in Nederland een 

hiv-prevalentie van 2 of meer per 1,000 inwoners (15-59 jaar) hebben, waaronder Amster-

dam (8,1/1,000), Rotterdam (3,4/1,000) en Den Haag (2,7/1,000). Binnen de drie grote 

steden zijn belangrijke verschillen tussen de wijken te zien. Vooral in Amsterdam is hiv sterk 

geconcentreerd in twee wijken: Amsterdam-Centrum (9-28/1,000) en Amsterdam-Zuidoost 

(5-20/1,000). In Rotterdam en Den Haag zijn de hiv-prevalenties lager en de verschillen 

tussen de wijken kleiner. Kortom, geografische analyses tonen verschillen in hiv-prevalenties 

voor Nederlandse gemeenten en wijken in de grote steden. Deze gegevens kunnen worden 

gebruikt om in de toekomst doelgerichtere interventies te ontwikkelen en zo hiv gerichter op 

te sporen.

In hoofdstuk 7 beschrijven we een kwalitatieve studie naar barrières en bevorderende fac-

toren die Nederlandse huisartsen ervaren bij het implementeren van twee nieuwe proactieve 

hiv-teststrategieën: (1) het testen op hiv bij hiv-indicatoraandoeningen, (2) het routinematig 

aanbieden van een hiv-test in gebieden waar de hiv-prevalentie hoger is dan 2 per 1,000 
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inwoners (binnen de leeftijdscategorie 15-59 jaar). Het routinematige hiv-testbeleid in 

de eerste lijn is hierbij gedefinieerd als het aanbieden van een hiv-test bij nieuw in een 

huisartsenpraktijk geregistreerde patiënten en bij patiënten bij wie een bloedafname wordt 

uitgevoerd. We vonden verschillende barrières, die samenhingen met de context van deze 

nieuwe hiv-teststrategieën (bijvoorbeeld twijfels over het testen van de juiste groep, veel 

negatieve resultaten), de organisatorische implementatie (bijvoorbeeld gebrek aan tijd, 

onduidelijkheid over wanneer de hiv-test moet worden herhaald) en de patiëntenpopulatie 

(bijvoorbeeld het creëren van angst bij patiënten, stigmatisering en te hoge financiële kosten 

voor de patiënt). Meerdere huisartsen verklaarden dat inschatting van seksueel risico van 

belang is voor de implementatie van beide strategieën. Ook raadden ze aan om testen op hiv-

indicatoraandoeningen alleen te implementeren in gebieden met een hoge hiv-prevalentie 

en de hiv-test te combineren met andere bloedtesten. Huisartsen hielden daarbij vast aan 

‘oude patronen’ van risico-inschatting en waren niet goed op de hoogte van de achterlig-

gende gedachte en de voordelen van deze nieuwe strategieën. Bij het implementeren van 

nieuwe hiv-teststrategieën zal rekening gehouden moeten worden met deze barrières en 

bevorderende factoren die huisartsen ervaren.

In hoofdstuk 8 onderzoeken we de effectiviteit van een onderwijsprogramma met verschil-

lende onderwijsmethodieken en -momenten om huisartsen te stimuleren een proactiever 

hiv-testbeleid uit te voeren. Het effect van het onderwijsprogramma werd geëvalueerd 

aan de hand van pre-/post-toetsen, zelf-gerapporteerd hiv-testgedrag en werkelijke hiv-

testuitslagen. Ook vroegen we huisartsen naar hun intenties om verbeteringen in hun praktijk 

door te voeren. De bijeenkomsten werden door huisartsen hoog gewaardeerd. De score voor 

het bereiken van hun doelen voor kwaliteitsverbetering was hoog. Onze bevindingen tonen 

een matig tot zwak bewijs dat het onderwijsprogramma effect heeft gehad op geverifieerde 

hiv-testaanvragen.

In hoofdstuk 9 onderzoeken we of het routinematig hiv-testbeleid geïmplementeerd moet 

worden op de spoedeisende hulp. In drie ziekenhuizen vroegen we patiënten met bloedaf-

name om mee te doen. In totaal kwamen er 7,577 patiënten in aanmerking voor deze studie 

en werden er 3,223 personen getest op hiv. Er werden twee nieuwe hiv-infecties (0,03%) 

gevonden. Beide patiënten hadden risicofactoren voor een hiv-infectie. Het ongericht testen 

op hiv op de spoedeisende hulp is niet kosteneffectief gebleken. Wellicht kan het gerichter 

toepassen van het testen op doelgroepen een alternatieve oplossing zijn om personen in deze 

setting vroegtijdig op te sporen.

In hoofdstuk 10 bespreken we de ontwikkeling en uitvoerbaarheid van een Amsterdamse 

hiv-testweek in 2015. De hiv-testweek werd gepromoot via een multimediacampagne gericht 

op de inwoners van Amsterdam, waarbij de focus lag op MSM en niet-westerse migranten. 

Gedurende de week konden mensen zich gratis en anoniem laten testen op hiv bij diverse 

locaties in de stad. In totaal lieten 1,231 personen zich testen. Twee derde van de deelnemers 

behoorde tot een van de twee doelgroepen van de campagne en er werden drie nieuwe hiv-
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infecties vastgesteld. Verder was ongeveer een derde van de deelnemers nooit eerder op hiv 

getest en voor 35,1% was de laatste hiv test een jaar of langer geleden. Betrokken instanties 

waren positief over de hiv-testweek. We laten met deze studie zien dat een hiv-testweek op 

grote schaal uitvoerbaar en acceptabel is. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze strategie 

ook kosteneffectief is.

In hoofdstuk 11 bediscussiëren we de bevindingen in deze thesis in het licht van recente 

literatuur en ontwikkelingen in het veld. Huisartsen spelen een essentiële rol bij vroegtij-

dige opsporing van hiv. Ons onderzoek liet zien dat de patiënt in de periode voor de hiv-

diagnose vaak contact heeft gehad met de huisarts en een groot deel van hen zich met 

een hiv-indicatoraandoening presenteerde. Om het testen op hiv-indicatoraandoeningen te 

operationaliseren moeten we rekening houden met de barrières en bevorderende factoren 

die Nederlandse huisartsen ervaren bij het implementeren van deze strategie. Daarbij ad-

viseren we dat testen op hiv-indicatoraandoeningen nog beter moet worden opgenomen in 

de richtlijnen voor huisartsen. Toekomstig onderzoek dient zich met name te richten op de 

uitvoerbaarheid en (kosten)effectiviteit van het routinematig testbeleid in gebieden met een 

hoge hiv-prevalentie in de eerste lijn. Het testen op hiv-indicatoraandoeningen zou een begin 

kunnen zijn van een meer proactief hiv-testbeleid.


