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Hiv is met een vroege opstart van de behandeling een chronische ziekte waarbij de patient een gelijke levensverwachting heeft als de
algemene populatie. Daarnaast is het ook een belangrijke pijler binnen de hiv-preventie: hiv wordt door de behandeling ondetecteerbaar.
Bovendien wordt in België sinds december 2016 de behandeling terugbetaald. Het is daarom van belang dat de diagnose zo snel mogelijk
gesteld wordt, en daarin speelt de huisarts een sleutelrol.
 Nieuwe generatie HIV-medicatie, levensverwachting gelijkaardig aan algemene populatie wanneer 1 jaar na opstart CD4 > 350
 Kans op hiv-transmissie is quasi nihil bij stabiel ondetecteerbare virale lading en afwezigheid SOA; therapie verlaagt het risico op
transmissie met 96 % (Hoge gezondheidsraad)
 Goede medische opvolging en therapietrouw noodzakelijk
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Dit taartdiagram is opgedeeld volgens transmissiewijze en vervolgens de twee
grootste groepen (homoseksueel: de blauwe delen en heteroseksueel: de oranje
delen) volgens nationaliteit: dit toont aan dat vooral Belgische patienten
(mannen) via homoseksueel contact besmet worden, terwijl het grootste deel van
Sub-Saharaanse Afrikaanse migranten via heteroseksueel contact besmet werden.
 Moeder op kind: nauwelijks in België, cijfer beïnvloed door kinderen
gediagnosticeerd bij aankomst in België (gezinshereniging, adopties, …)
 69% diagnoses bij man
 ‘Andere’: transfusie (bv in thuisland), hemofilie, etc.
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Op basis van een analyse op de patiëntgegevens van het ARC ITG bleek dat 4 op
10 patiënten door de huisarts gediagnosticeerd werden. Daarnaast stelden we op
basis van deze data een ‘profiel’ op van de patiënt die door de huisarts
gediagnosticeerd wordt: dit is voornamelijk de West-Europese MSM die enige
risico-inschatting heeft, want meerdere partners en 3/4e had ervoor reeds een
negatieve test bij de huisarts gehaald, dus laat zich regelmatig testen.
Dit is goed, maar kan altijd beter: een deel van de risicogroepen blijkt nog uit de
boot te vallen in de huisartsenpraktijk.
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Resultaten voorbereidend onderzoek (najaar 2016) voor HERMETIC-project:
daaruit bleek dat huisartsen vooral gaan testen op vraag van de patiënt of
conform de richtlijnen. Ze gaan het minder snel zelf voorstellen.
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Late diagnoses kunnen het gevolg zijn van een samenloop van omstandigheden,
zowel op patiënt- als artsniveau. Zo zullen bepaalde patiënten niet snel een test
vragen om verschillende redenen: hij/zij heeft een lage risico-inschatting, maar
evengoed spelen cultuurgebonden redenen mee: SAM-patiënt durft bv. geen test
vragen omv aanzien tov arts (vind het onrespectvol tov arts), heeft schrik voor
eventuele stigmatisering nav diagnose, neemt aan dat hiv sowieso getest wordt
bij bloedafname. Daarnaast zal een huisarts niet snel zelf een test voorstellen en
vooral bij klinische indicaties gaan testen. Maar deze komen pas jaren na de
infectie tevoorschijn, zoals we in het verloop van een hiv-infectie kunnen zien.
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De tijd tussen infectie en diagnose verschilt per doelgroep. Op basis van een mathematisch model dat voor het HERMETIC-onderzoek
ontwikkeld werd, kunnen we een inschatting maken van hoe lang het duurt per groep met verhoogd risico. Zo zien we dat bvb deze tijd bij
een homoseksuele Belg vrij kort is, wat wellicht gelinkt is aan wat we eerder zagen: deze doelgroep wordt vaak gediagnosticeerd door de
huisarts. Wanneer we kijken naar Sub-Saharaans Afrikaanse migranten, lopen deze gemiddelde tijden op tot meer dan 2 jaar, bij SAMmannen is dit zelfs 2,5 jaar . Dit houdt in dat de transmissierisico’s ook groot zijn gedurende deze periodes: de patiënt is immers niet op
de hoogte van zijn besmetting.
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Doordat een groot deel van de hiv-populatie laattijdig gediagnosticeerd wordt en
dus niet op de hoogte is van zijn besmetting, spreken we over een verborgen hivepidemie. Op het einde van 2015 bvb, werden er 1001 diagnoses gesteld, maar op
basis van hetzelfde mathematische model, werd berekend dat er 2805 nietgediagnosticeerde hiv-infecties “overbleven”. Het is belangrijk op te merken dat
dit geen ‘nieuwe’ niet-gediagnosticeerde infecties zijn, maar deze kunnen al
geruime tijd aanwezig zijn. Er werd dus ongeveer 26% van het totaal aantal
potentiële diagnoses gesteld. Om tegen te gaan dat de proportie nietgediagnosticeerde infecties vergroot, is het dus van belang op tijd te testen en
diagnoses te stellen.
 1001 diagnoses: waarvan 35 % laattijdig (<350 CD4/mm3) (van deze
laattijdige: 42% door heteroseksueel contact, 27 % bij MSM – toename van
laattijdige diagnose bij MSM in laatste 7 jaar) (WIV-rapport 2016)
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Er zijn vele voordelen verbonden aan een vroegtijdige diagnose, en dit zowel op
niveau van de patiënt, preventie en het budget van de Belgische gezondheidszorg.
We gaan even in op deze niveau’s in de volgende slides.
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Op niveau van de patiënt zijn er verschillende voordelen. Doordat de patiënt bij een diagnose meteen op therapie gezet wordt, zal dit het virus onmiddellijk onderdrukken. Hierdoor zal de patiënt een gelijkaardige levensverwachting als de
algemene bevolking krijgen. Doordat er geen of nauwelijks immuniteitsschade opgelopen wordt, zal de patient geen blijvende gevolgen van opportunistische infecties ondervinden. Hun seksuele en reproductieve gezondheid zal nagenoeg
behouden blijven. Deze dagen kan het condoom weggelaten worden indien er een ondetecteerbare virale lading is en beide partners geen SOA hebben. Ook een kind kan op natuurlijke manier verwekt worden als aan deze voorwaarden is voldaan.
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Een tijdige hiv-diagnose zal ook van groot belang zijn op gebied van preventie
(‘Treatment as Prevention’). Een diagnose zal immers zorgen dat door middel
van counseling een patiënt minder risicogedrag zal vertonen, en daarnaast is er
ook geen transmissie meer mogelijk indien de virale lading ondetecteerbaar is.
Dit zal de hiv-transmissie doen stoppen.
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Omdat veel huisartsen de vraag stelden tijdens ons vooronderzoek of dit wel kosteneffectief zou zijn en niet tot een grotere kost voor de
gezondheidszorg zal leiden, hadden we graag deze grafiek getoond. Dit is een mathematische modellering van wat de kost is van
behandeling als preventie. Zoals jullie kunnen zien zal dit in het begin inderdaad een hogere kost voor de gezondheidszorg betekenen, maar
wel één die na verloop van tijd ook snel zal dalen en zelfs besparend zal worden.
Sebastian Vermeersch , Steven Callens , Stéphane De Wit, Jean-Christophe Goffard , Marie Laga, Dominique Van Beckhoven & Lieven Annemans (2017): Health and budget impact of combined HIV prevention – first results of the
BELHIVPREV model, Acta Clinica Belgica, http://dx.doi.org/10.1080/17843286.2017.1339978
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Omdat de verantwoordelijkheid van hiv-screening uiteraard niet enkel bij de
huisarts zelf ligt, maar evengoed bij andere actoren, willen we graag even ingaan
op wat er nu al gebeurt op preventie en sensibiliseringsvlak in België. Hiv-testen
wordt op dit moment vooral gepromoot op twee niveau’s: enerzijds bij de
doelgroepen, en anderzijds ook op niveau van gezondheidszorg.
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Groepen met een verhoogd risico worden rechtstreeks aangespoord om zich te
laten testen, via sensibiliseringscampagnes…
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… maar ook in ‘hun leefwereld’ zelf. Preventiewerkers gaan naar homobars, feestjes, ontmoetingsplaatsen van SAM (zoals kerken of informele bijeenkomsten)
om daar ter plaatse de doelgroep aan te spreken en zelfs te testen. Dit gebeurt
volledig anoniem, het resultaat van een test wordt achteraf opgevraagd via een
website.
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Op vlak van gezondheidszorg bestaan vandaag de richtlijnen rond prenatale screening al, maar er is ook het nationale hiv-plan dat 58
actiepunten bundelt op heel wat verschillende niveau’s (preventie, testing, beleid, …). Eén van de punten van dat plan is om de hivscreening van huisartsen te verhogen. Er is immers uit buitenlandse literatuur gebleken (Belgische data hierrond bestaat helaas niet), dat
heel wat diagnosekansen bij de huisarts gemist worden. Zo hebben in Nederland 62% van de patiënten die gediagnosticeerd werden met
hiv, hun huisarts geconsulteerd in het jaar voor hun diagnose, zonder dat een hiv-test voorgesteld werd, in Frankrijk spreken studies over
89%.
Daarom besloten wij in het HERMETIC-project dit plan te volgen, en mede op basis van de mathematische modellering van de verborgen
epidemie, het advies hiv-screening op te stellen.
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We ontwikkelden het advies in het kader van het HERMETIC-onderzoeksproject, dit is een Europees project waarin op
basis van de mathematische modellering van de ‘verborgen epidemie’ een interventie ontwikkeld wordt om deze in te
dijken. Wij kozen er dus voor een advies te ontwikkelen, en dit op basis van een vooronderzoek, dat we in het najaar van
2016 uitvoerden bij 122 huisartsen in heel Vlaanderen. In samenspraak met onze adviesgroep, die bestaat uit huisartsen,
Domus Medica, Vlaamse overheid, WIV, ARC artsen en preventie organisaties (Sensoa en HIV-SAM Project) werd het
advies verder afgestemd. Het advies stoelt op een wetenschappelijke basis, namelijk op basis van screeningstrategieën die
in het buitenland al effectief bleken. We gaan de impact van de implementatie van dit advies evalueren via de surveillance
data, waarbij we volgend jaar gaan evalueren of er meer hiv-testen en diagnoses gebeurd zijn.
Je kan het advies terugvinden op de Domus Medica-website via het tabblad ‘Richtlijnen’ en daar klikt u door naar
‘Steekkaarten en Implementatiemateriaal’ en onder categorie ‘B: bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel’ vindt
u het advies terug.
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Er zijn twee grote groepen waarbij we adviseren een hiv-test pro-actief voor te
stellen; enerzijds bij patiënten met een verhoogd risico, anderzijds bij patiënten
die zich presenteren met een aandoening indicatief voor een hiv-infectie.
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We adviseren om de patiënten met een verhoogd risico te gaan screenen; waarbij we adviseren om MSM, mensen met afkomst uit subSaharaans Afrika en andere hoog-prevalentielanden en injecterende druggebruikers minstens jaarlijks te screenen. Indien er sprake is van
risicogedrag, adviseren we dit met je patiënt te bespreken en eventueel om de drie maanden te screenen (wat nu bij MSM aangeraden
wordt).
Daarnaast adviseren we ook om mensen die seksueel contact hadden met iemand uit deze groepen een test voor te stellen, en met hen
samen te bespreken hoe vaak dit nodig is.
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Op de achterzijde van de steekkaart kan je achtergrondinformatie vinden: een
kaart met welke landen een hoge prevalentie hebben (meer dan 1% volgens
UNAids): dit zijn landen uit Sub-Sahara Afrika, de Caraïben en de Guyana’s, en
ook Thailand en Estland, en de meest recente cijfers van hiv-prevalentie in
Vlaanderen bij de twee grootste groepen met verhoogd risico: MSM, en SAMmigranten.
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Hoe komt het nu dat het risico op een hiv-besmetting zo hoog ligt bij deze
groepen? Daar spelen verschillende factoren een rol: zo is er sprake van een
hoge prevalentie in kleine gemeenschappen, waardoor het gevaar voor
besmetting veel groter is. Zo heeft een eerdere prevalentiestudie bij SAMmigranten in Antwerpen (TOGETHER project), een prevalentie van 4,8 %
vastgesteld. Een prevalentie studie in specifieke ontmoetingsplaatsen van MSM,
toonde een prevalentie aan van 14,5 %. Daarnaast zorgt ook een hogere SOAprevalentie en de biologische kwetsbaarheid ervoor dat het risico op een
besmetting hoger ligt. We weten bvb. dat in sommige Afrikaanse culturen er een
voorkeur is voor ‘droge’ seks, waarbij vrouwen hun vagina gaan uitdrogen en zo
meer kans lopen op wondjes en infecties.
Vaak nemen deze groepen ook vaker seksuele risico’s; al dan niet bewust. In
beide groepen komen multiple partners en parallelle relaties voor. Zo heeft recent
onderzoek aangetoond dat 40% van SAM-mannen in een vaste relatie, ook
andere seks partners hadden. Bij MSM kwam de helft van de besmettingen voor
binnen een vaste relatie, bvb. omdat binnen die relatie afspraken gemaakt waren
dat seks met anderen kon. Bovendien wordt in deze (sub)groepen, zoals eerder in
deze presentatie aangetoond, vaak pas laat gediagnosticeerd en vond het seksueel
risico jaren eerder plaats, waardoor de kans op besmetting hoger ligt.
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Het risico op een hiv-infectie is ook gelinkt aan verschillende factoren zoals
mentale gezondheid, drug- en alcoholgebruik, of socio-economische en legale
kwetsbaarheid. Zo stellen bvb. homoseksuele jongeren die zelf worstelen met hun
seksualiteit vaak risicogedrag, of worden op feestjes drugs en drank gebruikt
waardoor het gebruik van een condoom niet meer ter sprake komt. Bij Afrikaanse
migranten zien we bvb dat er misbruik gemaakt wordt van hun precaire legale
status door andere leden van de gemeenschap door bvb. seks te vragen in ruil
voor logement. Zo gaf in een studie 1 op tien SAM-vrouwen aan dat ze al
minstens 1 maal geforceerd werden tot seks.
We willen ook wijzen op het feit dat migranten ook in België besmet kunnen
worden, want vaak gaat men ervan uit dat de besmetting in het thuisland
plaatsvond. Aangezien de prevalentie binnen deze populaties in België vaak veel
hoger ligt, zoals ik daarnet zei, is het risico op besmetting hier reëel. Een studie
in Brussel wees uit dat 27% van de SAM-patiënten hun besmetting in België
opliep.
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Naast het screenen van patiënten met een verhoogd risico op hiv, adviseren we ook om patiënten die zich aandienen met een aandoening die indicatief kan zijn voor een hiv-infectie te screenen.
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Gebaseerd op de lijst van 64 ‘indicator conditions’ bepaald door de HIDES studie: een studie met 7000 patiënten over 14 landen, die naging welke aandoeningen indicatief kunnen zijn voor hiv. Dit om late diagnoses tegen te gaan en
kostenefficiënt te screenen. Wanneer op 1000 screenings één patiënt hiv-positief blijkt te zijn, is het immers kostenefficiënt om te screenen.
(zie ook: http://hiveurope.eu/Portals/0/Guidance.pdf.pdf)
Omdat de HIDES- lijst te lang en te gespecifieerd (veel tropische en zeldzame aandoeningen) is, is deze in overleg met huisartsen in het eerder vermelde vooronderzoek en de adviesraad van deze studie, ingekort tot 14 aandoeningen die vaak
voorkomen in de huisartsenpraktijk, maar waarbij een associatie met hiv niet altijd automatisch gemaakt wordt.
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De verkorte lijst bevat enerzijds aandoeningen die vaak gepaard gaan met seksueel risicogedrag, alsook aandoeningen die wijzen op verzwakte weerstand, immunodeficiëntie. In het eerste blok vinden we 7 aandoeningen waarbij de link met hiv
bewezen is in wetenschappelijk onderzoek (zie opnieuw HIDES-studie): daarom is het advies om altijd te testen, al is het bij sommige aandoeningen onder bepaalde omstandigheden (bv. onverklaarde koorts indien >38°, herhaaldelijk gemeten en
zonder aanwijsbare oorzaak na 1 week).
In het tweede blok vinden we 7 aandoeningen bepaald door specialisten waarbij de kans op een onderliggende hiv-infectie aannemelijk is, afhankelijk van het patiëntprofiel. Daarom is het advies een hiv-test voor te stellen op basis van een
afweging van afkomst en gedrag van de patiënt.
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Het risico om met een hiv-besmetting gediagnosticeerd te worden, komt voor in alle leeftijdscategorieën zoals deze grafiek aantoont. De categorieën geven aan dat diagnoses gespreid liggen over leeftijd, de grootste groep bij 25-49-jarigen (70%
van de diagnoses), maar ook een significant deel diagnoses komt voor bij 50 plussers (17% van de diagnoses). Bovendien is het aandeel van diagnoses bij 50 plussers significant gestegen (+ 4%) sinds 2006 (zie WIV-jaarrapport 2015). Dit kan
enerzijds te wijten zijn aan het risico dat in het verleden voorgevallen is (late diagnose), maar evenzeer dat men ook op oudere leeftijd risicogedrag stelt.
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Het is kosteneffectief om te screenen voor hiv op basis van aandoeningen indicatief voor een hiv-infectie, zoals deze ‘yields’ (gezondheidswinst) aantonen. We vergelijken hier met de gezondheidswinst van de huidige richtlijnen (prenatale
screening) of bevolkingsonderzoek.
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De belangrijkste feiten van PrEP en PEP opgelijst.
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Vanaf hier vindt u een toelichting van het 4 stappenplan van Sensoa om een hivtest ter sprake te brengen in uw huisartsenpraktijk. Het is gebaseerd op hun
eerder ontwikkelde stappenplan om seksuele gezondheid ter sprake te brengen:
een eenvoudige methodiek die theoretisch onderbouwd is en afgetoetst binnen het
werkveld.

32

33

Dit zijn basistips om seksuele gezondheid te bespreken, maar kunnen even goed
toegepast worden op elk ander ‘moeilijk’ onderwerp…
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Deze vraagstelling heeft meerdere voordelen:
-Grote veiligheid voor de patiënt: hij hoeft niet aan te geven tot welke groep hij
of zij behoort. Een ja of neen is voldoende.
-De laatste vraag staat tussen haakjes, omdat deze wellicht overbodig zal zijn.
Mensen zullen geneigd zijn te antwoorden maar als ze dit niet doen, kan je
specifiek bevragen of de patiënt tot een van deze doelgroepen behoort. Dit is
gesloten vraag: ja / neen
-Voordeel voor de arts: je kan deze vraag aan iedereen stellen, (in theorie kan
iedereen tot deze doelgroep behoren, namelijk de vierde: seks met iemand van de
drie groepen) kan je niet echt weten.
-Het is aan de patiënt of hij meer vertelt of niet = grote veiligheid door zijn
algemeenheid
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Bij afkomst kan u de eerder vermelde basistips toepassen, maar eveneens kan het
aangewezen zijn om je vraag in te bedden in ‘we weten dat mensen die afkomstig
zijn uit sub-Saharaans Afrika meer risico lopen om met hiv in contact te komen,
mag ik u vragen vanwaar u afkomstig bent?” (= link maken met
epidemiologische kennis, uit onderzoek)
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Sensoa-beleidsmedewerker
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Corrigeer foute informatie: slecht of foute informatie over hiv of over hiv-test
kan aan de oorsprong liggen van een aarzeling of weigering. Correcte informatie
aanreiken, kan voor de patiënt al voldoende zijn om toch over te gaan tot testen.
Toeleiden naar accurate informatiekanalen zoals www.seksualiteit.be of
www.zanzu.be of www.levenmethiv.be of www.mannenseks.be kan belangrijk zijn
om de patiënt even de ruimte te bieden om op eigen tempo nog meer informatie te
vergaren. Het houdt ook in dat u als arts niet in staat moet zijn om op alle vragen
een afdoende antwoord te geven.
Stel een vervolgconsult voor: als patiënten voor het eerst praten over hun
aarzelingen, is het best mogelijk dat stap 2 niet binnen de tijdsgrenzen van het
consult valt. Een vervolggesprek inplannen om het thema verder te bespreken of
om even tijd in te lassen om alle info te laten bezinken, kan helpen.
Informatie verschaffen over wat het hiv- onderzoek inhoudt kan ook helpen.
Bespreek de mogelijke lichamelijke of technische onderzoeken. Biedt
(praktische) informatie aan over het verloop en opvolging na de hiv-test afname.
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Doe een doorverwijsaanbod: Het is mogelijk dat het voor u duidelijk wordt dat deze patiënt zorgen heeft die verder opgevolgd dienen te worden maar dat dit buiten uw eigen aanbod valt. Interessante doorverwijsadressen kan u hier vinden:
Hiv-specifiek doorverwijsaanbod
Aids Referentie Centra geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding over hiv, seksueel overdraagbare aandoeningen en PrEP.
Sensoa Positief: richt zich naar mensen met hiv, hun omgeving en professionelen. Het aanbod is gratis en vertrouwelijk. Anoniem blijven kan. Contact: 078-151.100, van maandag tot donderdag van 13 tot 16 uur of via mail:
positief@sensoa.be
Niet hiv-specifieke doorverwijsaanbod
Mbt tot seksuele gezondheid: doorverwijzen naar een seksuoloog kan via www.seksuologen-vlaanderen.be.
Mbt fysieke gezondheid: doorverwijzing naar andere medische specialisten.
Mbt mentale gezondheid: doorverwijzing naar klinisch psychologen via Vlaamse Vereniging voor Klinisch psychologen: www.vvkp.be.
Mbt tot sociale of relationele gezondheid: doorverwijzing naar relatie of gezinstherapeuten via Belgische vereniging voor relatie en gezinstherapeuten: www.bvrgs.be
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