
Moet er gescreend worden op HIV bij het starten van biologicals ? 
 
In sommige richtlijnen over het gebruik van biologicals wordt geadviseerd om standaard bij elke patiënt 
voor het starten te screenen op HIV. Bij nadere analyse blijkt dit advies niet gebaseerd te zijn op studies, 
want die zijn er niet (dit zouden dan epidemiologische, observationele studies moeten zijn), maar op expert 
opinions. 
 
De vraag, in zijn algemeenheid, of screenend onderzoek naar een bepaalde aandoening nuttig zou kunnen 
zijn hangt af van de frequentie van de aandoening in te onderzoeken populatie. Het hangt er ook van af of 
het screenen nuttig is voor de patiënt of voor de volksgezondheid, of het een aandoening detecteert die in 
een vroeg stadium te behandelen is waardoor sterfte kan worden voorkomen. Hiervoor is het begrip NNS 
(number needed to screen) geïntroduceerd, hoeveel patiënten moet er worden gescreend om 1 leven te 
kunnen redden. Een voorbeeld uit de praktijk: screenen op borstkanker is zinvol omdat dat vaak voorkomt 
en omdat het beter te behandelen is als het in een vroeg stadium bekend is. De sterftecijfers van de stadia 
zijn bekend zodat met enig rekenwerk een NNS kan worden berekend. Screenen op Merkelcelcarcinoom 
daarentegen is zinloos, omdat het heel zeldzaam is, maar ook omdat als het wordt gevonden de sterftekans 
groot is. Hierdoor zouden er miljoenen mensen moeten worden gescreend om 1 sterfgeval te voorkomen. 
 
Bij het beoordelen of screenen op HIV nuttig is in de populatie psoriasispatiënten die gaan starten met een 
biological is het NNS concept niet goed bruikbaar omdat er tegenwoordig door antiretrovirale therapie nog 
maar zeer weinig sterfte optreedt door HIV, en vooral omdat dit door het starten van een TNF-remmer niet 
verandert. Patiënten met nog ongedetecteerde HIV die met een TNF remmer worden behandeld hebben niet 
opeens een hogere kans op overlijden. Als ze HIV hebben wordt dat binnen enkele maanden manifest en 
wordt er alsnog actie ondernomen waardoor geen verhoogde sterfte optreedt. Hierdoor is er geen sprake van 
sterfte die vermeden had kunnen worden door te screenen en kan ook geen NNS berekening worden 
uitgevoerd; dit impliceert op zich al dat screenen op HIV waarschijnlijk niet nuttig is. In de context van een 
SOA poli in Amsterdam is screenen op HIV wel nuttig omdat de frequentie ervan in die populatie zeer hoog 
is en er ook een volksgezondheid belang is: het voorkomen van besmetting van anderen. Screenen op een 
andere infectie, namelijk tuberculose bij patiënten die gaan starten met TNF remmers is wel nuttig, omdat 
de TNF remmers een latente TBC kunnen reactiveren: granulomen rond Mycobacterien vallen o.i.v. TNF-
remmers uit elkaar. De TNF remmer werkt daar sterfte verhogend en screenen had sterfte kunnen 
voorkomen. 
 
Om de vraagstelling verder nog te onderbouwen met getallen is het nodig om de frequentie van HIV te 
kennen in de te onderzoeken populatie: patiënten met psoriasis, die de poli dermatologie in het AMC 
bezoeken, en die gaan starten met een TNF-remmer. 
 
Frequentie HIV in Nederland 
Er zijn in Nederland 19.985 bekende HIV patiënten (bron SOAAIDS voor professionals) en er komen er elk 
jaar 1100 bij. De incubatietijd tussen infectie en detectie op basis van het verschijnen van de eerste 
opportunistische infecties is circa 10 maanden (range 7-14 maanden, bron CDC Atlanta). Vanwege de 
relatief korte incubatietijd en het onafwendbaar verschijnen van symptomen na infectie zijn er geen 
honderden patiënten die rondlopen met HIV zonder het te weten. Binnen een jaar na besmetting is de 
diagnose vastgesteld. Er lopen dus elk jaar maximaal 1100 patiënten rond in Nederland die besmet zijn met 
HIV maar het nog niet weten. Dat is voor deze screeningsvraag de op te sporen groep. De eerste 3 maanden 
na infectie kan de HIV test nog negatief zijn (window fase). Vanwege de windowfase is het opspoorbare 
aantal eigenlijk nog iets lager. 
Het is niet aannemelijk dat er onder patiënten met psoriasis meer HIV voorkomt of meer homosexualiteit 
(60% van de HIV besmettingen betreft homosexuele mannen, bron SOAAIDS voor professionals). 
  
De frequentie van de te detecteren ziekte (HIV, nog niet vastgesteld) in de populatie is dus 1100 gedeeld 
door het aantal Nederlanders (16.700.000, bron CBS 2012), oftewel 0,0000659 (1: 15.182). 
 
Aantal startende patiënten met biologicals per jaar 
Tot op heden zijn er in het AMC elk jaar gemiddeld 30-50 nieuwe patiënten die beginnen met een 
biological. Bij 50 nieuwe biological patiënten per jaar moeten we 300 jaar lang screenen op HIV om 1 
patiënt die zonder het te weten rondloopt met HIV te detecteren. 



 
Wat kost het screenen op HIV ? 
De HIV test kost 25 euro. Bij 50 nieuwe patiënten per jaar kost dit 1250 euro per jaar. Deze kosten zijn niet 
een zeer groot probleem, al wordt er uiteindelijk wel 375.000 euro uitgegeven om die ene hiv patiënt in 300 
jaar te ontdekken. 
 
Is het erg als een HIV patiënt per ongeluk wordt behandeld met TNF-remmers ? 
Nee. De HIV infectie verloopt binnen CD4 positieve T-cellen en TNF heeft daar geen rol bij. De 
behandeling met TNF-remmers heeft geen effect op het beloop van de HIV-infectie. Patiënten met HIV 
mogen indien echt nodig worden behandeld met TNF-remmers. Wel is er een verhoogde kans op infecties 
en er kunnen interacties zijn met de HAART. 
 
Correctie voor de Amsterdam factor 
Amsterdam heeft 798.164 inwoners. Het verwachte aantal HIV gevallen in Amsterdam is 52 (798.164 / 
15.182) als Amsterdam een gemiddelde populatie zou hebben. Maar het ligt natuurlijk hoger omdat veel 
risicogroepen (homosexuelen, prostituees, drugsverslaafden, import uit Afrika en Z-Amerika) in 
Amsterdam wonen. Hoe dat in te schatten? 1 op de 7 homosexuele mannen woont in Amsterdam (HP de 
Tijd onderzoeks levensstijl homosexuelen 2011). 60% van de HIV besmettingen betreft homosexuele 
mannen. Er zijn dus 660 HIV positieve homosexuele mannen te detecteren in Nederland waarvan er 94 
(660/7) in Amsterdam wonen. Als we aannemen dat de verdeling 60% homosexueel en 40% overigen ook 
in Amsterdam geldt dan zijn er 94 homosexuele mannen en 62 overigen te detecteren in Amsterdam, in 
totaal 156 per jaar. De frequentie van nog onontdekte HIV in Amsterdam is dan 0,0002 (1:5116). Als alle 
psoriasis patiënten uit Amsterdam zouden komen moeten we dus 100 jaar screenen om 1 onontdekte HIV te 
detecteren (in werkelijkheid komt op dit moment 65% van de patiënten verwezen voor psoriasis uit de regio 
Amsterdam). 
  
Het kan zijn dat de besmettingskans in de Amsterdamse scène nog veel hoger ligt dan de geschatte 156 
gevallen per jaar. Dit blijkt ook inderdaad zo te zijn. De GGD heeft cijfers over de regio Amsterdam die dit 
bevestigen: elk jaar komen er circa 400 nieuwe hiv-patienten bij in groot Amsterdam. Dat betekent dat 36% 
van alle hiv-infecties in Amsterdam wordt opgelopen (!). Met die cijfers rekenend, 65% van de 
psoriasispatienten uit Amsterdam (400/798.164) en 35% uit de rest van Nederland (700/16 miljoen) is de 
frequentie van onontdekte HIV in onze patiëntenpopulatie 1: 1835. Overeenkomend met 36 jaar screenen 
ten koste van 45.000 euro om 1 patiënt met een nog onontdekte hiv-infectie te detecteren. 
 
Conclusie: ondanks verhoogd risico in Amsterdam is het nog steeds niet zinvol om te screenen op latente 
HIV omdat dat te weinig voorkomt (eens in de 36 jaar). 
 
Op basis hiervan wordt aanbevolen niet meer routinematig te screenen op HIV. 
 
Screenen op HIV kan wel gebeuren op basis van de normale criteria die daarvoor gelden: 
Bij patiënten die klachten hebben die zouden kunnen passen bij hiv en bij patiënten die behoren tot een 
risicogroep (homosexuele mannen met onbeschermde contacten, prostituees, drugsverslaafden, en 
immigranten uit Afrika en Zuid-Amerika).  
 
 
 


