PrEP effectief in reductie risico HIV-infectie, mits
zorgvuldig toegepast
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De minister van Medische Zorg en Sport maakte kort geleden bekend per 1 augustus 2019 de financiële middelen te
bieden voor de zorg bij de zogenoemde pre-expositie-profylaxe (PrEP) aan de GGD-en in Nederland. De subsidie is
bedoeld voor de verstrekking van de benodigde antiretrovirale middelen en de bijbehorende medische zorg. PrEP wordt
gebruikt om het risico op een HIV-infectie te verminderen en is bedoeld voor mensen zonder HIV, maar met een hoog
risico daarop. Dit zijn bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen met risicovol gedrag. PrEP halveert voor hen
het risico op HIV. Daarvoor moet de PrEP-medicatie wél zorgvuldig ingenomen worden en toegevoegd worden aan
vanzelfsprekende andere preventieve maatregelen, zoals het gebruik van een condoom. Het gebruik van PrEP zou zo
een kosteneffectieve maatregel zijn om het aantal nieuwe HIV-infecties te verminderen. Naast de GGD kan in principe
ook de huisarts voor deze vorm van HIV-preventie zorg dragen. De financiering blijkt wel gelimiteerd met als gevolg dat
gebruikers alsnog een deel van de kosten zelf moeten dragen.
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Het risico op een HIV-infectie kan met PrEP, mits zorgvuldig gebruikt, minstens
gehalveerd worden.
Bij lage therapietrouw kan het risicoreducerend effect van PrEP dalen tot onder 33%.
Er zijn twee mogelijke manieren voor de inname van PrEP-medicatie: dagelijks, voor alle
hoogrisicogroepen, of intermitterend, alleen rondom risicovolle seksuele handelingen,
voor mannen uit de hoogrisicogroep die onderling risicovol seks hebben.
Personen die PrEP gaan gebruiken dienen gewaarschuwd te worden voor de mogelijkheid
van misselijkheid, braken en achteruitgang van de nierfunctie.
Voor en tijdens gebruik van PrEP is controle nodig op de aanwezigheid van hepatitis B en
C, HIV en andere SOA’s en op achteruitgang van de nierfunctie.
Huisartsen kunnen samen met apothekers mogelijk uitkomst bieden voor de zorg voor
PrEP, als dit voor de gebruiker bij de GGD problematisch zou zijn.

Subsidie van de minister voor PrEP

Wat is PrEP?

1/2

PrEP halveert risico op HIV-infectie, therapietrouw bepalend

Bijwerkingen van PrEP: vaker misselijkheid en braken

Achtergrondinformatie

Literatuurreferenties
Auteurs
Heijden PMJ van der, MSc
Stichting Geneesmiddelenbulletin, Utrecht

Gerelateerde artikelen
De behandeling van infecties met HIV anno 2010
01-02-2010 | dr D. Bijl, drs K.R. van Deventer, dr F.P. Kroon

Copyright © 2023 Ge-Bu. Alle rechten voorbehouden. | https://www.ge-bu.nl

2/2

