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 Dames en Heren,

Indien er na een prikaccident of onveilig seksueel contact 

een reële kans op overdracht van het Humaan immunodeficiën-
tievirus (HIV) bestaat, kan postexpositieprofylaxe (PEP) wor-

den gegeven. PEP bestaat uit een combinatie van antiretro-

virale middelen die de betrokkene zo snel mogelijk na bloot-

stelling, bij voorkeur binnen 2 h, moet innemen om de kans 

op overdracht van HIV te verkleinen. De profylaxe wordt 

 samengesteld uit dezelfde middelen waarmee een HIV-

infectie wordt behandeld en moet gedurende een maand 

worden toegepast.

 De richtlijn voor het geven van PEP is gebaseerd op een 

retrospectief patiënt-controleonderzoek waarin de kans op 

infectie na beroepsmatige expositie met 81% werd geredu-

ceerd door profylaxe met zidovudine.1 Hoewel deze studie 

enkele belangrijke methodologische tekortkomingen heeft, 

wordt een dubbelblind, gerandomiseerd onderzoek vanuit 

ethisch oogpunt niet meer verantwoord geacht. Zowel dier-

experimentele studies als placebogecontroleerde onderzoe-

ken naar perinatale profylaxe tonen namelijk overtuigend 

de effectiviteit van PEP aan na respectievelijk genitale of 

intraveneuze blootstelling en verticale expositie.2-5

 Volgens de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van 

Aids Behandelaren (NVAB) dient na een gedegen risico-

analyse door een deskundige een profylaxe van 3 antiretro-

virale middelen te worden gegeven. In deze analyse moet de 

kans op HIV-overdracht worden afgewogen tegen de moge-

lijke toxiciteit van de profylaxe.6

 Eerder werd in dit tijdschrift de toepassing van een stan-

daardprofylaxe bij niet-ziekenhuisgebonden exposities be-

schreven.7 Aan de hand van 3 blootstellingen willen wij 

 illustreren dat men, indien uit de gegevens blijkt dat de HIV-

positieve bronpatiënt reeds is behandeld, rekening moet 

houden met mogelijke transmissie van HIV dat verminderd 

gevoelig is voor een of meerdere antiretrovirale middelen, 

hetgeen implicaties heeft voor de samenstelling van de 

PEP.

Patiënt A, een 36-jarige vrouw, verwondde zich tijdens haar 

werk als arts aan een holle naald die zij gebruikt had voor 

het nemen van een cristabiopt. Er was een diepe percutane 

verwonding in de duim, die hevig bloedde. Patiënte kneep 

de wond uit en spoelde en desinfecteerde die volgens het 

 accidenteel-bloedcontactprotocol. Vervolgens nam zij on-

middellijk contact op met de Arbo-dienst van het zieken-

huis. Patiënte was recent bevallen, gaf borstvoeding en had 

geen bekende risicofactoren voor een infectie met HIV.

 De cristabiopsie was verricht bij een 47-jarige man, af-

komstig uit Zaïre, die was opgenomen in verband met pie-

kende koorts, diarree en algehele malaise bij een bekende 

HIV-infectie; deze infectie behoorde volgens de classificatie 

van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

tot categorie C3 (‘C’ duidt op de diagnose ‘aids’ en ‘3’ duidt 

op een CD4-celaantal < 200 × 106/l). De man was de voor-

gaande 8 jaar behandeld met antiretrovirale therapie. In 

 eerste instantie kreeg hij mono- en duotherapie bestaande 

uit de nucleoside-‘reverse’-transcriptaseremmers (NRTI’s) 

zidovudine en zalcitabine en vervolgens tripeltherapie be-

staande uit de NRTI’s didanosine en stavudine en de pro-

teaseremmer indinavir. Twee weken voor het prikaccident 

was de antiretrovirale medicatie, in verband met onvoldoen-

de virale remming, veranderd in een combinatie van de 

NRTI’s zidovudine en lamivudine en de non-nucleoside-

reverse-transcriptaseremmer (NNRTI) nevirapine (figuur a). 

Ten tijde van de therapiewijziging was het CD4-getal van de 

bronpatiënt 67 × 106/l en bedroeg de HIV-RNA-hoeveelheid 

(‘viral load’) 115.000 kopieën/ml. Hepatitis-B-oppervlakte-

antigeen (HBsAg) en anti-Hepatitis-C-virus (anti-HCV) waren 

beide niet aantoonbaar.

 De aidsbehandelaar besloot bij patiënte PEP toe te pas-

sen in verband met het relatief hoge transmissierisico (van-

wege haar diepe percutane verwonding met een grote holle 

naald die was gebruikt bij een patiënt met een bekende HIV-

infectie, die mogelijk een groot aantal virussen in het bloed 

had). De geconsulteerde klinisch viroloog adviseerde een 

profylaxe bestaande uit dezelfde combinatie van 3 antiretro-

virale middelen als de bronpatiënt op dat moment ontving. 

Deze combinatie was namelijk recent geselecteerd als de 

klinische lessen
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effectiefste therapie ter bestrijding van het virus van de bron-

patiënt. Vanwege de mogelijkheid van additionele resis-

tentievorming gedurende de eerste 2 weken nadat de bron-

patiënt met de nieuwe combinatietherapie was begonnen, 

werd aan de profylaxe een vierde middel, de proteaserem-

mer amprenavir, toegevoegd (zie figuur a). Dit resulteerde 

in een profylaxe van 2 maal daags 10 capsules en tabletten 

voor patiënte.

 Binnen 30 min na de blootstelling begon patiënte met 

deze PEP. Tevens werd haar geadviseerd de borstvoeding per 

direct te staken. Met toestemming van de bronpatiënt ver-

richtte men een HIV-RNA-bepaling en een genotypische ge-

voeligheidsbepaling om inzicht te krijgen in de transmissie-

kans en de eventuele resistentie van het indexvirus. Deze 

uitslagen waren binnen 24 h bekend. Er werd een lage HIV-

RNA-concentratie aangetoond (793 kopieën/ml) en er werd 

geen resistentie tegen antiretrovirale middelen gevonden 

(zie figuur a). Inmiddels bleek patiënte de profylaxe matig 

te verdragen; zij klaagde over hevige misselijkheid, duize-

ligheid en vermoeidheid. Laboratoriumonderzoek toonde 

echter geen afwijkingen aan in het algemene bloedbeeld 

en de lever- en nierfunctie. Op basis van de goede virale 

Therapiehistorie van de bronpatiënten van patiënt A (a), B (b) en C (c) tot het accident waarbij blootstelling aan HIV plaatsvond ( ). De 

postexpositieprofylaxe (PEP; ) werd al dan niet gewijzigd op grond van het resistentieprofiel bij de bronpatiënt (R) en de bijwerkingen 

bij de patiënt; ( ): antiretroviraal middel dat korte tijd deel uitmaakte van de PEP. Antiretrovirale therapie: nucleosideanalogen: AZT = 

zidovudine, DDC = zalcitabine, DDI = didanosine, d4T = stavudine, 3TC = lamivudine, ABC = abacavir, TDF = tenofovir; non-nucleosi-

deanalogen: NVP = nevirapine, EFV = efavirenz; proteaseremmers: IDV = indinavir, APV = amprenavir, SQV = saquinavir, RTV = ritona-

vir, LPV/r = lopinavir-ritonavir. *Resistentieprofiel gebaseerd op classificatie in het expert-interpretatieprogramma ‘Retrogram’: A = 

geen resistentie aangetoond; B = resistentie aangetoond, overwegen indien er geen klasse-A-medicijn beschikbaar is; C = resistentie 

aangetoond, overwegen indien er geen klasse-A- of -B-medicijnen beschikbaar zijn; D = resistentie aangetoond, overwegen indien er 

geen klasse-A-, -B- of -C-medicijnen beschikbaar zijn. De volgende resistentiemutaties werden gevonden: (a) protease: 10I, hetgeen 

betekent dat aminozuur 10 van de protease isoleucine is; ‘reverse’-transcriptase: geen; (b) kort na het accident: protease: 10I, 36I, 46I, 

54V, 63P, 71V, 73S, 84V, 90M; reverse-transcriptase: 41L, 74V, 98G, 184V, 190A, 210W, 215Y, 219E; (c) protease: 10I, 24I, 36I, 46L, 54V, 

63P, 71V, 82A; reverse-transcriptase: 41L, 44A, 67N, 75M, 118I, 210W, 215Y; A = alanine; E = glutaminezuur; G = glycine; I = isoleucine; 

L = leucine; M = methionine; N = asparagine; P = proline; S = serine; V = valine; W = tryptofaan; Y = tyrosine.
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respons bij de bronpatiënt en het gunstige gevoeligheids-

patroon van het virus werd besloten patiënte niet langer de 

proteaseremmer te geven. Deze wijziging van de profylaxe 

resulteerde in een afname van de klachten van patiënte en 

een aanzienlijke vermindering van het aantal capsules en 

 tabletten in de PEP (van 20 naar 4 per dag). Desondanks kon 

patiënte 2 weken niet deelnemen aan het arbeidsproces. Na 

het staken van de 4 weken durende profylaxe herstelde zij 

spoedig. Virologisch onderzoek na 3 en 6 maanden toonde 

geen HIV-infectie aan.

Patiënt B, een 34-jarige homoseksuele man, presenteerde 

zich op de afdeling Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis 

in verband met een gescheurd condoom na ejaculatie bij 

 receptief seksueel contact. Patiënt was een jaar geleden be-

handeld wegens een luesinfectie en had toen een negatieve 

uitkomst van de HIV-test.

 De partner in dit incidentele contact was een 46-jarige 

biseksuele man die sinds 11 jaar bekend was wegens HIV-

seropositiviteit, CDC-categorie C. HBsAg en anti-HCV waren 

beide niet aantoonbaar. Hij was de laatste 9 jaar behandeld 

met antiretrovirale therapie (zie figuur b). De virale repli-

catie was echter nooit langdurig onderdrukt. Er was 2 jaar 

eerder een genotypische gevoeligheidsbepaling verricht, 

waarbij resistentie tegen meerdere antiretrovirale middelen 

was aangetoond. Ten tijde van het accident werd de man 

 behandeld met de NRTI’s lamivudine en zalcitabine en 

de proteaseremmer lopinavir-ritonavir. De HIV-RNA-con-

centratie bedroeg 23.800 kopieën/ml en het CD4-celaantal 

322 × 106/l.

 De aidsbehandelaar schatte het risico op transmissie in 

als hoog (vanwege de bekende HIV-infectie met detecteer-

bare HIV-RNA-concentratie bij de bronpatiënt). In overleg 

met de klinisch viroloog werd de profylaxe afgestemd op 

de therapeutische historie van de bronpatiënt en de uitslag 

van de eerdere resistentiebepaling. Deze profylaxe bevatte 

de NRTI’s zidovudine, lamivudine en abacavir, de NNRTI 

efavirenz en de proteaseremmer lopinavir-ritonavir (11 pil-

len per dag) (zie figuur b). Na toestemming van de bron-

patiënt werden met spoed de HIV-RNA-concentratie en de 

genotypische resistentie bepaald. De virushoeveelheid in 

het bloed bedroeg 77.200 kopieën/ml en de genotypische 

bepaling liet toegenomen resistentie zien in vergelijking 

met de eerder verrichte bepaling (zie figuur b).

 Gedurende de maand dat patiënt B de profylaxe gebruik-

te, klaagde hij over misselijkheid, vermoeidheid en heftig 

dromen. Ondanks deze klachten was hij in staat zijn nor-

male werkzaamheden te verrichten. Gezien het uitgebreide 

resistentiepatroon werd het niet verantwoord gevonden om 

het aantal middelen in de profylaxe te verminderen. Na een 

maand staakte patiënt volgens afspraak de profylaxe en ver-

dwenen de klachten. Virologisch onderzoek na 3 en 6 maan-

den toonde geen HIV-infectie aan.

Patiënt C, een 35-jarige heteroseksuele vrouw, presenteerde 

zich op de afdeling Spoedeisende Hulp nadat een condoom 

tijdens ontvangend seksueel contact was geknapt.

 Haar vaste partner was hemofiliepatiënt en was bekend 

wegens een HIV/HCV-coïnfectie sinds 12 jaar, CDC-catego-

rie C. HBsAg was niet aantoonbaar. Hij was uitgebreid be-

handeld met nucleoside-mono- en -duotherapie voordat hij 

aanving met tripeltherapie bestaande uit de NRTI’s zalcita-

bine en stavudine en de protea seremmer indinavir (zie fi-

guur c). Zijn CD4-celaantal was in de loop der jaren geste-

gen naar 630 × 106/l. De HIV-RNA-concentratie was echter 

nooit langdurig onder de detectiegrens gebleven en bedroeg 

nu 2850 kopieën/ml.

 De aidsbehandelaar stelde een hoog transmissierisico 

met indicatie voor PEP vast (vanwege de bekende HIV-infec-

tie met detecteerbare HIV-RNA-concentratie bij de bron-

patiënt). In overleg met de klinisch viroloog werd op basis 

van de therapeutische historie van de bronpatiënt een PEP 

voorgeschreven bestaande uit de NRTI tenofovir, de NNRTI 

nevirapine en de proteaseremmer lopinavir-ritonavir (9 pil-

len per dag) (zie figuur c). Tevens werd de morning-afterpil 

verstrekt. Er werd met toestemming van de bronpatiënt een 

genotypische gevoeligheidsbepaling verricht. Deze bepa-

ling toonde uitgebreide resistentie aan (zie figuur c).

 Hoewel patiënte klaagde over hevige misselijkheid en 

vermoeidheid durfden de behandelaars het niet aan om op 

grond van de gevoeligheidsbepaling de profylaxe aan te pas-

sen. Na een maand staakte patiënte de profylaxe en zij her-

stelde volledig. Virologisch onderzoek na 3 en 6 maanden 

toonde geen HIV-infectie aan.

Na mogelijke blootstelling aan HIV moet de potentiële toxi-

citeit van de profylaxe door een deskundige worden afgewo-

gen tegen het daadwerkelijke risico op HIV-besmetting. De 

kans op overdracht zonder PEP is klein, maar reëel; deze 

wordt na receptief anaal contact geschat op 0,8-3,3%, na 

een percutane verwonding met materiaal van een HIV-posi-

tieve bron op ongeveer 0,3%, na eenmalig receptief vaginaal 

contact op 0,1% en na eenmalig insertief vaginaal contact 

op 0,03-0,09%.7-9 De kans op transmissie kan voorts aan-

zienlijk toenemen als zich een grote virushoeveelheid in het 

bloed van de bronpatiënt bevindt en als er ulcera aanwezig 

zijn bij seksuele blootstelling, resulterend in een geschatte 

kans van bijvoorbeeld 0,41% per insertief vaginaal con-

tact.10

 Er zijn in de literatuur enkele gevallen beschreven van 

ernstige toxiciteit na het toedienen van PEP, met name bij 

het antiretrovirale middel nevirapine.11 12 Tevens is gerap-

porteerd dat personen die antiretrovirale therapie als profy-

laxe gebruiken over het algemeen meer bijwerkingen van de 

 medicatie ondervinden dan HIV-positieve patiënten.13 Moge-

lijke verklaringen hiervoor zouden de angst voor besmet-

ting met HIV en het abrupte begin van de PEP kunnen zijn. 



 1488 Ned Tijdschr Geneeskd 2005 2 juli;149(27) 

Met HIV geïnfecteerde patiënten zijn doorgaans al enige tijd 

op de hoogte van de diagnose en worden uitgebreid voorge-

licht voordat zij beginnen met ‘highly active antiretroviral 

therapy’ (HAART). De door ons beschreven patiënten had-

den gedurende de periode waarin zij de profylaxe innamen 

klachten van misselijkheid en vermoeidheid. Er werden 

noch bij lichamelijk onderzoek, noch bij oriënterend labo-

ratoriumonderzoek afwijkingen gezien. De klachten ver-

dwenen na het staken van de profylaxe.

 De voorkeur voor minimaal 3 middelen in de PEP-kuur is 

gebaseerd op de bewezen antivirale effectiviteit bij de regu-

liere behandeling van een HIV-infectie.14 Er zijn echter geen 

studies waarin verschillende antiretrovirale middelen of 

combinaties met elkaar worden vergeleken qua profylacti-

sche effectiviteit. De keuze voor specifieke middelen wordt 

daarom bepaald door de kans op toxiciteit bij kortetermijn-

toepassing, het gebruikersgemak en de te verwachten effec-

tiviteit.

 Resistentie is een veelvoorkomend probleem bij de be-

handeling van HIV-infecties met krachtige antiretrovirale 

therapie (HAART). Het merendeel van de patiënten met 

een detecteerbare hoeveelheid HIV-RNA tijdens HAART is 

drager van HIV met verminderde gevoeligheid voor één 

of meerdere medicijnen. Ook therapieresistent HIV kan 

worden overgedragen. Uit onderzoek van de nieuw gediag-

nosticeerde HIV-gevallen in Europa blijkt dat 10% van de 

patiënten geïnfecteerd is met HIV dat resistent is tegen 

minimaal één antiretroviraal middel.15 De mogelijkheid van 

blootstelling aan resistent HIV moet derhalve serieus over-

wogen worden na een accident.

 Op basis van het therapeutische verleden van de bron-

patiënt, het verloop van de hoeveelheid HIV-RNA in diens 

plasma tijdens therapie en eventueel beschikbare gevoelig-

heidsbepalingen kan een inschatting gemaakt worden van 

de aanwezige resistentie tegen antiretrovirale middelen. 

Hoewel er geen gegevens zijn waaruit blijkt dat selectie en 

eventuele modificatie van de profylaxe op basis van het 

 resistentiepatroon de effectiviteit van PEP vergroot, is het 

aannemelijk dat medicijnen waartegen HIV in-vitroresisten-

tie vertoont, ook verminderd werkzaam zijn als profylaxe. 

Deze opvatting wordt ondersteund door een aantal casus-

sen in de literatuur waarin infecties zijn beschreven met 

HIV dat resistentie vertoonde tegen de voorgeschreven pro-

fylaxe.16-18

 De 3 door ons beschreven blootstellingen werden beoor-

deeld als hoogrisicoaccidenten, omdat de bronpatiënten 

HIV-seropositief waren en een detecteerbare hoeveelheid 

HIV-RNA in het plasma hadden. De kans op verminderde 

gevoeligheid van het virus voor de diverse antiretrovirale 

medicijnen werd groot geacht, gezien het therapeutische 

verleden van de bronpatiënten en het resistentiepatroon dat 

werd aangetoond bij gevoeligheidsbepalingen in het verle-

den.

 In de beschreven casussen werd vanwege de mogelijk-

heid van uitgebreide resistentie afgeweken van een stan-

daard-PEP; bij de patiënten A en B werd gekozen voor een 

profylaxe met meer dan 3 antiretrovirale middelen. Daar-

naast werd met spoed een genotypische gevoeligheidsbe-

paling van het indexvirus verricht. Deze bepalingen waren 

essentieel in de besluitvorming om het aantal middelen in 

de profylaxe wel of niet te reduceren ter vermindering van de 

bijwerkingen. Bij patiënt A werd de profylaxe vereenvou-

digd na de interpretatie van de met spoed verrichte gevoelig-

heidsbepaling. Het is ook mogelijk dat er op basis van de 

gevoeligheidsbepaling twijfel ontstaat over de mate van 

werkzaamheid van de geselecteerde profylaxe. In dergelijke 

gevallen zou de profylaxe veranderd moeten worden in een 

effectievere combinatie.

Dames en Heren, in de afgelopen jaren is het aantal verzoe-

ken om PEP toegenomen, zowel voor gezondheidswerkers 

na percutane blootstelling aan HIV als voor anderen na 

blootstelling in niet-beroepsmatige situaties.19 20 Een goede 

risicoschatting is essentieel, gezien de toxiciteit van de pro-

fylaxe. Wanneer de beslissing genomen is om PEP voor te 

schrijven volstaat in principe een standaardprofylaxe zoals 

beschreven in de richtlijnen van de NVAB of in lokaal gel-

dende PEP-protocollen.6 Indien de bronpatiënt reeds is be-

handeld met antiretrovirale therapie dienen vanwege de mo-

gelijke aanwezigheid van resistentie tegen antiretrovirale 

middelen een aidsbehandelaar en een klinisch viroloog ge-

consulteerd te worden. Zij kunnen snel de kans op aanwe-

zigheid van resistent HIV en de mate van resistentie tegen 

de verschillende middelen inschatten. Op basis van de 

 therapeutische geschiedenis van de bronpatiënt kan dan de 

keuze van antiretrovirale middelen voor de PEP worden 

 afgestemd op het blootgestelde individu.
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Abstract

Post-exposure prophylaxis following exposure to HIV: adaptation to the 
situation may be indicated. – A woman aged 36 injured herself on a  needle 
that had been used to take an iliac-crest biopsy from an HIV-positive 
 patient and a man aged 34 and a woman aged 35 had sexual contact with 
their HIV-positive partners during which the condom tore. They were 
 given post-exposure prophylaxis (PEP) which was formulated using 
 medication and virus resistance data from the HIV-positive individual. 
At 3 and 6 months the patients were all still HIV-negative. After occupa-
tional or non-occupational exposure to HIV, PEP is initiated if there is a 
reasonable risk of transmission of HIV. In the Netherlands a combination 
of 3 antiretroviral drugs is advised based on demonstrated antiviral effec-
tiveness in the regular treatment of HIV-infections. Frequently a standard 
PEP-regimen is prescribed. If the source patient has a history of anti-
retroviral therapy, the virus might be resistant to standard PEP-regimens. 
In these cases the choice of drugs in the PEP-regimen can be individual-
ised based on the antiretroviral medication history of the source patient 
and known resistance patterns of the source virus.
Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1485-9




