
Veertig jaar geleden dook een nieuw dodelijk virus op: hiv. Sindsdien 
raakten ruim 70 miljoen mensen geïnfecteerd, van wie meer dan 
de helft overleed aan aids. Dankzij de ontwikkeling van efficiënte 
medicijnen kon de epidemie onder controle gebracht worden. In 

België worden dagelijks nog enkele mensen positief getest.
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V olgens de recentste gegevens van 
Sciensano over aids en hiv-infectie 
in België werden in 2019 in ons 

land 923 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld, 
wat overeenstemt met gemiddeld 2,5 nieuwe 
diagnoses per dag of 81 nieuwe diagnoses per 
miljoen inwoners. In 2019 werd 46% van 
de nieuw geregistreerde hiv-infecties vastge-
steld bij mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) en 51% bij heteroseksuelen. Intrave-
neus druggebruik werd gerapporteerd voor 
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1,5% van de hiv-diagnoses. Overdracht van een zwangere moeder op haar 
kind vertegenwoordigde 0,1% van de nieuwe diagnoses. Tussen 2012 en 
2018 werd een aanzienlijke daling waargenomen in het aantal nieuwe hiv-di-
agnoses (-28%). In 2019 was er een lichte stijging van 4% ten opzichte van 
2018. Er lijkt een epidemiologisch plateau bereikt te zijn.
In 2019 werden 17.081 hiv-patiënten medisch opgevolgd in België – bijna 
dubbel zoveel mannen als vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 48 jaar 
voor de mannen en 46 jaar voor de vrouwen. Ondanks het feit dat het virus 
perfect onder controle is met de huidige medicatie, houden velen van hen 
hun hiv-positieve status geheim, uit vrees voor uitsluiting en stigmatisering. 
Correcte informatie over hiv moet het taboe helpen doorbreken. n
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“  TESTEN OP HIV  
MOET HEEL GEWOON 
WORDEN”

Van een handvol pillen met beruchte 
bijwerkingen tot 1 patiëntvriendelijke 
pil per dag. De hiv-medicatie 
evolueerde immens, en toch blijft 
therapietrouw een uitdaging. Ook 
weten nogal wat mensen niet dat ze 
besmet zijn, terwijl dat eenvoudig 
te testen is. Stigma blijkt de 
gemeenschappelijke stoorzender.

T oen het hiv-virus in 1982 ontdekt 
werd, betekende het nog een dood-
vonnis. Eind jaren 80 verschenen de 

eerste hiv-remmers, die het virus onderdrukten, 
zij het slechts tijdelijk. Maar het onderzoek liep 
voort en men ging ook geneesmiddelencom-
binaties uitproberen. Om dan halverwege de 
jaren 90, bij de introductie van een nieuwe 
klasse hiv-remmers (proteaseremmers), tot een 
combinatie te komen die de virusvermenig-
vuldiging blijvend lamlegde, waardoor de im-
muniteit van hiv-patiënten zich bestendig kon 
herstellen. De patiënten kregen bijgevolg ook 
geen aids meer en stierven niet meer aan de 
infectie. Een gigantische mijlpaal.
Maar patiëntvriendelijk was de therapie 
nog niet. “De 3 geneesmiddelen die men 
combineerde moesten nog als aparte pille-
tjes, vaak meermaals per dag, en met strikte 
voedselvoorschriften worden genomen”, legt 
professor Inge Derdelinckx van het hiv-refe-
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rentiecentrum UZ Leuven uit. “Ook was de 
kans op bijwerkingen erg groot. Afhankelijk 
van de individuele patiënt en zijn specifieke 
medicatie ging het om kortetermijnbijwer-
kingen zoals maagklachten, ernstige diarree, 
duizeligheid, huid- en leverproblemen. En 
langetermijnbijwerkingen, zoals een verho-
ging van cholesterol en lipiden in het bloed, 
en lichaamsveranderingen door enerzijds het 
wegslinken van vet in vooral de armen en het 
gelaat, en anderzijds het toenemen van vet ter 
hoogte van vooral de buik en de hals.”

EEN WERELD VAN VERSCHIL
Maar de hiv-remmers bleven evolueren: ze 
werden krachtiger en veiliger én werden in 
2008 nog uitgebreid met een 
nieuwe klasse (integraserem-
mers). “Ook werd meer en 
meer ingezet op het combine-
ren van verschillende genees-
middelen in 1 toedienings-
vorm, waardoor de meeste 
hiv-patiënten vandaag nog 
slechts 1 pilletje per dag moe-
ten nemen”, zegt Derdelinckx. 
“Hierin zitten dan meestal 3, 
soms 2 geneesmiddelen ge-
combineerd, die vaak geen 
voedselvoorschriften meer 
vereisen en nog zelden bijwer-
kingen hebben.”
Áls de hiv-medicatie nog moet 
worden bijgestuurd, is dat 
vanwege een zwangerschaps-
wens bijvoorbeeld, omdat 
de nieuwste hiv-remmers nog niet bewezen 
veilig zijn voor de foetus. Ook gebeurt het 
nog dat de hiv-remmers van de patiënt niet 
goed samengaan met de medicatie voor een 
andere aandoening – al zijn er met de mo-
derne hiv-remmers al veel minder ongewenste 
geneesmiddeleninteracties. Ten slotte kan 
ook resistentie een reden zijn om op andere 
hiv-remmers over te stappen. Derdelinckx 
verduidelijkt. “Na de diagnose brengen we 
het hiv-virus voor iedere patiënt in kaart, 
want door veranderingen in de aminozuurse-
quentie van het virus, zogenaamde mutaties, 
is het mogelijk al ongevoelig voor sommige 
hiv-remmers. Maar ook voor de remmers die 
gestart worden kan het virus na verloop van 

tijd nog resistent worden, als de medicatie onregelmatig wordt genomen en 
het virus zich bijgevolg opnieuw kan vermenigvuldigen. Daarom checken we 
bij elke controleraadpleging het aantal virusdeeltjes in het bloed. Die zoge-
naamde virale lading moet door toedoen van de medicatie zo klein blijven dat 
ze niet meer meetbaar is. Een oplopende virale lading wijst dus mogelijk op 
een resistentieprobleem, dat we kunnen bevestigen met een resistentietest.”

VERWERKINGSPROBLEMEN
Dat iemand zijn medicatie onregelmatig neemt, kan uiteraard verschillende 
redenen hebben. Zoals voor elke chronische medicatie vraagt het alvast veel 
zelfdiscipline om dagelijks je pil te nemen. En de hiv-pil moet ook nog eens 
heel strikt, met een marge van slechts 2 uur, op het voorgeschreven tijdstip 
worden genomen. De 2-maandelijks inspuitbare medicatie, die in september 
van dit jaar op de Belgische markt kwam, kan daarom voor sommige hiv-pa-
tiënten een mooi alternatief zijn.
“Maar wanneer we bij patiënten peilen naar de redenen voor hun vermin-

derde therapietrouw, komen 
toch vaak verwerkingsproble-
men aan de oppervlakte”, ver-
telt Derdelinckx. “De patiën-
ten geven vaak aan dat ze het 
nog erg moeilijk hebben met 
hun diagnose of de negatieve 
reacties die ze erdoor krijgen. 
En hun dagelijks pilletje herin-
nert hen daar natuurlijk voort-
durend aan.”
Wat zeker bijdraagt aan de 
verwerkingsproblemen van 
hiv-patiënten is het (zelf)stigma 
dat op hiv rust. Ook vandaag 
nog. Uit de nodenbevraging 
door Sensoa (www.sensoa.be) 
bij mensen met hiv in Vlaan-
deren en Brussel bleek dat hun 
levenskwaliteit, ondanks de 

grote medische vooruitgang, nog beter kan, en dan vooral vanwege het stigma 
in de samenleving. “Dat kan ik beamen, gebaseerd op mijn vertrouwelijke 
gesprekken met patiënten”, zegt Derdelinckx. “Wellicht is er toch nog veel on-
wetendheid bij het brede publiek, zoals over de manier waarop het virus wordt 
overgedragen. Want nee, je krijgt het virus niet door een handdruk of het 
zweet van een besmet persoon, of door een slok uit zijn glas, of door gebruik 
te maken van zijn toilet. Het virus kan alleen overgedragen worden via seksueel 
contact en bloed – en alléén als de hiv-positieve persoon nog een detecteerbare 
virale lading heeft. Met de huidige hiv-medicatie én een goede therapietrouw 
kunnen we de virale lading zo laag houden dat ze niet meer detecteerbaar is. 
En met een ondetecteerbare lading ben je niet meer besmettelijk. Wat voor 
mensen in een relatie overigens ook betekent dat ze niet meer met condoom 
moeten vrijen en dus ook op de natuurlijke manier zwanger kunnen worden 
en kunnen bevallen. Alleen borstvoeding geven raden we veiligheidshalve 
nog af. Ook rond de levensverwachting van mensen met hiv circuleren nog 
misvattingen. Onze patiënten hebben weliswaar nog altijd een licht verhoogd 

risico op hart- en vaatziekten. Maar omdat ze 
5-maandelijks op raadpleging komen, aange-
moedigd worden om hart- en vaatvriendelijk te 
eten en te leven, en nauwgezet medisch opge-
volgd worden, hebben de meesten een vrijwel 
normale levensverwachting.”

ZELFTEST
“Laten we als samenleving dus vooral het 
stigma op hiv wegwerken, zodat ook het 
testen van je hiv-status iets heel gewoons 
wordt”, pleit Derdelinckx. “Hiv wordt na-
melijk vooral doorgegeven door mensen die 
van zichzelf niet weten dat ze besmet zijn. En 
dat zijn er toch nogal wat, want het jaarlijkse 
aantal nieuwe hiv-diagnoses blijft in ons land 
al enige tijd op iets minder dan 1.000 han-
gen. Daarom hoop ik dat hoogrisicopersonen 
zich regelmatig en alle anderen zich minimaal 
1 keer in hun leven op hiv testen. En dat bij 
voorkeur via een test bij de huisarts of voor 
wie dat niet ziet zitten via een hiv-zelftest die 
je in de apotheek koopt. Let wel, een positieve 
zelftest moet je vanwege de reële kans op een 
valspositief resultaat wel bevestigen met een 
test bij de huisarts. Weet ook dat de zelftest 
enkel een antwoord geeft op wat je status 3 
maanden geleden was, terwijl de test bij de 
huisarts betrekking heeft op je status van 6 
weken geleden.”
“Ook hoop ik dat mensen met een zeer hoog 
risico op een hiv-besmetting zich aanbieden 
bij een arts van een hiv-referentiecentrum”, 
vult Derdelinckx nog aan. “De arts kan na-
gaan of ze in aanmerking komen voor welbe-
paalde, preventieve hiv-medicatie, waarmee 
ze hun kans op een hiv-besmetting drastisch 
verlagen. De beste preventie tegen hiv is uiter-
aard nog altijd vrijen mét condoom, maar we 
weten dat dat in realiteit – om verschillende 
redenen – niet altijd lukt. Andere risicover-
minderende strategieën zijn daarom een wel-
kome aanvulling.” n

Ik hoop dat hoogrisicopersonen zich regelmatig en alle 
anderen zich minimaal 1 keer in hun leven op hiv testen.
B O D Y T A L K  E X P E R T  I N G E  D E R D E L I N C K X ,  H I V - R E F E R E N T I E C E N T R U M  U Z  L E U V E N

J E  K R I J G T  H E T  V I R U S  H E U S  N I E T  D O O R 
E E N  H A N D D R U K  of het zweet van een besmet 
persoon, of door een slok uit zijn glas, of door gebruik 
te maken van zijn toilet.
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