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Abstract 

 

De HIV-epidemie varieert wereldwijd. Ook binnen Europa zijn er grote regionale 

verschillen merkbaar. Doorheen de geschiedenis van HIV zijn er verschillende 

aanpakken geweest om deze zieke te behandelen. Dankzij de introductie van 

antiretrovirale therapie zijn zowel de HIV-gerelateerde mortaliteit als –morbiditeit sterk 

gedaald. HIV is geëvalueerd van een acuut doodsvonnis naar een chronische ziekte. 

Ook de noden van de patiënt zijn veranderd. Via een systematische literatuurstudie werd 

onderzocht of er een (gedeeltelijke) verschuiving van de zorg voor HIV-patiënten 

mogelijk is van de tweede- naar de eerstelijnsgezondheidszorg. Zijn beide partijen 

(patiënt en zorgverlener) te vinden voor deze verschuiving en wat zijn de eventuele 

barrières die dit tegenhouden. Uit de literatuur blijkt dat zo’n gedeeltelijke verschuiving 

mogelijk is. De eerstelijnsgezondheidszorg zou verschillende taken op zich kunnen 

nemen: patiënteneducatie, bevorderen therapietrouw, detecteren en elimineren van 

risicogedrag, behandelen comorbiditeiten, psychosociale begeleiding en het monitoren 

van de  progressie van de ziekte. Het instellen en veranderen van het ART regime zou 

een taak van de specialist blijven. Als men een gedeeltelijke verschuiving van de zorg 

wil doorvoeren, moet men rekening houden met de specifieke context van een bepaald 

land. De zorg zou echter steeds dezelfde kenmerken moeten hebben. Er moet gestreefd 

worden naar een duurzame, geïntegreerde zorg. Een goede coördinatie en communicatie 

is hierbij noodzakelijk. Een zorgpad zou de taakverdeling tussen de verschillende 

zorgverleners kunnen verduidelijken en de zorg zo efficiënt mogelijk aanbieden.  
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1. Inleiding 

 

1.1. Geschiedenis 

 

Toen Amerikaanse dokters in maart 1981 een opmerkelijke stijging in het aantal gevallen van 

pneumocystis carinii pneumonie (PCP) en Kaposi sarcomen vaststelden, begon de zoektocht 

naar de oorzaak hiervan. Men vond een ongekende ziekte die op het eerste zicht enkel 

voorkwam bij mannelijke homoseksuelen (MSM) (Hymes et al., 1981; MMWR Weekly, 

1981). Toch doken in december van datzelfde jaar de eerste gevallen van PCP op bij injection 

drug users (IDU’s) (Masur et al., 1981). Bij gebrek aan inzicht kreeg de ziekte verschillende 

namen zoals o.a. GRID (Gay-Related Immune Deficiency), AID (Acquired 

Immunodeficiency Disease), gay cancer en community-acquired immune dysfunction. In 

september 1982 identificeerde het Center For 

Disease Control (CDC) de ziekte met de 

naam aids ( Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) . Later werd het Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) als oorzaak 

hiervan aangeduid (Brennan & Durack, 1981; 

Altman, 1982; The Washington Blade, 1982). 

Dertig jaar na de ontdekking van aids is er 

nog altijd geen genezing voor deze ziekte. 

Cijfers van UNAIDS tonen aan dat meer dan 

65 miljoen mensen besmet raakten met HIV 

en meer dan 25 miljoen eraan stierven  

(UNAIDS, 2006).  

                                                                         Figuur 1: Aantal mensen met toegang tot  

                                                                         ART en aantal mensen dat sterft aan AIDS-  

                                                                         gerelateerde aandoeningen in laag- en  

                                                                         middeninkomenslanden, 2000-2010                                                                                

                                                                         Bron: Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

 

In 1996 werd met het ontwikkelen van antiretrovirale therapie (ART) een belangrijke stap 

voorwaarts gezet. Deze therapie verbeterde het verloop van de ziekte. Maar enkel de rijke 

westerse patiënten hadden toegang tot deze middelen. ART zorgde voor een 
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daling van aids-gerelateerde aandoeningen en mortaliteit bij deze patiënten. De laag- en 

middeninkomenslanden hadden weinig of geen toegang tot deze behandeling en het 

sterftecijfer bleef hoog. Dankzij gestegen politieke en financiële inspanningen is de toegang 

tot antiretrovirale therapie gestegen in laag- en middeninkomenslanden, wat op zijn beurt ook 

hier heeft geleid tot een daling van de mortaliteit (figuur 1) (WHO,2011).  

 

1.2.  Wereldwijd 

 

Op dit ogenblik is de globale incidentie van HIV-infecties min of meer gestabiliseerd en 

begint ze, in vele landen waar gegeneraliseerde epidemieën voorkomen, zelfs te dalen. 

Volgens de laatste cijfers leven er wereldwijd 34 miljoen mensen met HIV (figuur 2). Ook het 

aantal mensen dat toegang heeft tot ART blijft stijgen, naar schatting 6,65 miljoen mensen 

hebben toegang tot de behandeling (eind 2010). Dit heeft een daling van de aidssterfte tot 

gevolg. Wetenschappers menen dat ook de verhoogde toegang tot zorg leidt tot een daling in 

het aantal nieuwe HIV-infecties. Ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van een HIV-test en 

de HIV-begeleiding blijft stijgen. Zo steeg bijvoorbeeld het aantal HIV-testen bij zwangere 

vrouwen van 8% in 2005 tot 35% in 2010. Ondanks deze vooruitgang zijn er nog altijd teveel 

nieuwe HIV-besmettingen. In 2010 werden er 2,67 miljoen nieuwe HIV-infecties gemeld. 

Opvallend is dat de meerderheid van de HIV-geïnfecteerden in laag- en 

middeninkomenslanden zich niet bewust zijn van hun status (WHO, 2011).  

 

Het grootste deel van de HIV-infecties is te vinden in Sub-Sahara Afrika, waar Zuid-Afrika de 

meeste gevallen telt. Maar sinds de piek in 1997 daalt het aantal HIV-infecties in deze regio. 

Ook in Zuid- en Zuidoost-Azië is er een daling van het aantal nieuwe gevallen, terwijl er een 

lichte stijging waarneembaar is in Oost-Azië. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is er een 

stijging van het aantal nieuwe HIV-gevallen en aids-gerelateerde overlijdens. In Oceanië 

daarentegen daalde het aantal nieuwe HIV-gevallen. Sinds 2001 is er een dramatische stijging 

van het aantal HIV-gevallen in Oost-Europa en Centraal-Azië. Het aantal aids-gerelateerde 

overlijdens is er met 1100% gestegen, van een geschatte 7800 in 2001 naar ruwweg 89 500 

gedurende de laatste 10 jaar. Rusland en Oekraïne zijn in deze regio de koplopers van de 

epidemie. Intraveneus druggebruik blijft hier de grootste oorzaak van transmissie. In West- en 

Centraal-Europa bleef het aantal nieuwe infecties ongeveer stabiel. In Noord- en Latijns-

Amerika was er slechts een kleine stijging waarneembaar. De Caraïben hebben (na Sub-

Sahara Afrika) de tweede hoogste HIV-prevalentie (WHO, 2011).  
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Figuur 2: Cijfers van de HIV-epidemie, 2002-2010 

Bron: WHO  

 

 

1.3. Europa 

Europa kan opgedeeld worden in drie delen. Wanneer er in deze thesis West-Europa staat, 

gaat dit over Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, 

Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Malta, Cyprus 

en het Verenigd Koninkrijk. Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, 

Hongarije, Polen, Roemenië, Servië, Montenegro, Slowakije en Slovenië worden ingedeeld in 

Centraal-Europa. Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Estland, Georgië, Kazakstan, 

Kyrgyzstan, Letland, Litouwen, Moldavië, Rusland, Tajikistan, Oekraïne, Oezbekistan en 

Turkmenistan behoren tot Oost-Europa. 

 

De HIV-epidemie in Europa is nog altijd niet onder controle. In 2010 werden, volgens het 

European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), meer dan 118000 nieuwe HIV-

gevallen gerapporteerd. Drie kwart hiervan werd geregistreerd in Oost-Europa. Europa heeft, 
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in tegenstelling tot Afrika, geen gegeneraliseerde HIV-epidemie. De epidemie blijft beperkt 

tot specifieke risicogroepen, de zogenaamde ‘key populations’. Hoewel heel Europa lijdt 

onder de HIV-epidemie zijn er duidelijke regionale verschillen waarneembaar tussen Oost- en 

West-Europa (WHO & ECDC, 2011).  

 

1.3.1. Oost-Europa  

 

De epidemie in Oost-Europa is jonger dan die in West-Europa. Oost-Europa bleef initieel 

gespaard van de HIV-problematiek t.g.v. draconische Sovjet beperkingen in het contact met 

buitenlanders en de harde sociale controle. Opvallend is dat nu meer dan drie kwart van de 

nieuwe HIV-infecties in Europa gerapporteerd worden in het oosten. De snelle verspreiding 

van HIV in het oosten is sterk gelinkt aan het rijzend intraveneus druggebruik dat ontstond na 

de val van de Sovjet Unie, in het midden van een zware economische crisis en net op het 

moment dat Afghanistan de grootste opiumproducent van de wereld werd.  De drugroutes 

voor het verspreiden van heroïne gingen door Oost-Europa en Centraal-Azië, met een stijgend 

druggebruik tot gevolg. Zo begon HIV zich te verspreiden tussen IDU’s in de late jaren ’90. 

Oost-Europa heeft nu het snelst groeiende aantal nieuwe HIV-gevallen in de wereld (Hamers 

& Downs, 2003).   

In Oost-Europa zijn 43% van de nieuwe HIV-gevallen gerapporteerd bij IDU’s en 48% bij 

heteroseksuele contacten. Een 

aanzienlijk deel hiervan (van de 48%) 

is te wijten aan IDU-gerelateerde 

seksuele transmissies. Er is sprake van 

een geconcentreerde epidemie bij 

IDU’s en hun seksuele netwerken. Ook 

prostituees dragen bij tot de snelle 

verspreiding van de HIV-epidemie 

(WHO, 2011). In 2001 maakten 

jongvolwassenen en adolescenten voor 

80% deel uit van nieuwe HIV-infecties. 

In tegenstelling tot het hoge aantal 

nieuwe infecties, blijft het aantal 

Figuur 3: key-populations Oost-Europa 

Bron: Hamers & Downs, 2003 
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gerapporteerde aids-diagnoses en aids-gerelateerde overlijdens laag. Dit geeft zowel de lange 

incubatieperiode van aids weer als het onvermogen van veel Oost-Europese landen om aids te 

behandelen en te rapporteren. Toch zien we al een stijging van het aantal aids-gevallen in 

Letland en Oekraïne (Hamers & Downs, 2003).  

Opvallend is het lage percentage HIV bij MSM (figuur 3). Dit is deels te wijten aan 

onderrapportering en deels aan het taboe rond MSM. In de vroegere Sovjet Unie was 

homoseksualiteit strafbaar en dit sociaal stigma bestaat nog altijd. MSM komen niet uit voor 

hun geaardheid en hebben dus ook geen toegang tot preventie en behandeling. Hoewel het 

aantal HIV-gevallen t.g.v. (niet IDU-gerelateerde) seksuele contacten laag is, blijft dit stijgen. 

De heteroseksuele populatie in Oost-Europa heeft, in vergelijking met deze in West-Europa, 

minder kennis over HIV en ook het condoomgebruik is hier lager. Oost-Europa kampt ook 

met een groot probleem omtrent bloedtransfusies. In vele oosterse landen gebruikt men geld 

als incentive om mensen bloed te laten komen geven. Deze incentive lokt voornamelijk IDU’s. 

Aangezien een groot percentage van de IDU’s in Oost-Europa HIV heeft, is ook een groot 

deel van het gedoneerd bloed besmet met HIV. Donorselectie is hier dringend aan de orde. 

Zolang men geld blijft gebruiken als lokmiddel, zal men IDU’s aantrekken en zal de kans op 

besmette bloeddonaties hoog blijven. Ook de stijgende prostitutie in zowel Oost- als Centraal-

Europa, met een sterke migratie naar West-Europa, is zorgwekkend. De sterk groeiende 

seksindustrie kan samen met het hoge aantal soa’s  een snelle verspreiding verder in de hand 

werken (Hamers & Downs, 2003).   

 

Naast het probleem van snelle verspreiding van HIV is er ook een gebrekkige toegang tot zorg. 

Slechts weinig geïnfecteerden hebben toegang tot ART. Volgens de recentste cijfers van de 

WHO bedraagt het ART-bereik in Oost-Europa 23%. Dit is opvallend lager dan de cijfers 

voor Sub-Sahara (49%), Latijns-Amerika en de Caraïben (63%) en Oost-, Zuid- en Zuidoost- 

Azië (39%) (WHO,2011). De grootste uitdaging voor Oost-Europa is dan ook het bevorderen 

van de toegang tot zorg. De val van de Sovjet-Unie ging gepaard met het ineenstorten van de 

gezondheidszorg. Het gebrek aan een duidelijk beleid en het lage bereik van ART werken de 

epidemie enkel in de hand. De focus van het Oost-Europees actieplan tegen HIV zou dan ook 

op die groepen gericht moeten zijn die het hoogste risico lopen. Deze zijn IDU’s en hun 

partners, prostituees en hun klanten en mensen die een bloedtransfusie krijgen (Hamers & 

Downs, 2003).  
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Een dringende aanpak van de HIV-problematiek kan niet langer op zich wachten. Tussen 

2010 en 2015 wordt een explosie verwacht van patiënten die ART nodig hebben t.g.v. het 

hoge aantal infecties in de jaren ervoor. Om de epidemie bij IDU’s tegen te gaan is er nood 

aan een naalduitwisselingsprogramma waar druggebruikers propere naalden kunnen 

verkrijgen. Ook substitutietherapieën waarbij bijvoorbeeld Methadon wordt gebruikt, zijn 

onontbeerlijk. Dit gebeurt echter nog niet genoeg in Oost-Europa. IDU’s worden er op de 

eerste plaats nog altijd gezien als criminelen die illegale activiteiten beoefenen. Toch is er een 

positieve evolutie merkbaar waar o.a. in Rusland en Litouwen programma’s worden opgesteld 

om HIV bij IDU’s te voorkomen en of te behandelen. Verder moet er ook aandacht zijn voor 

heteroseksuele transmissie, vooral bij degene met hoog risico partners. Recente cijfers, die 

een stijging in het aantal HIV-gevallen t.g.v. heteroseksuele contacten weergeven, duiden op 

een shift van IDU- naar heteroseksuele transmissie. Deze trend is reeds ingezet. De verdere 

spreiding van HIV is afhankelijk van de zogenaamde ‘bridge population’, dat zijn de mensen 

die, via seksuele contacten, de IDU’s verbinden met de algemene populatie. Data van West-

Europa tonen aan dat de landen die het hoogste aantal IDU-gerelateerde HIV-infecties hadden 

(Portugal en Spanje), ook de hoogste cijfers van heteroseksueel verworven HIV ontwikkelden. 

Oost-Europa staat aan de vooravond van een grote aidsepidemie. Vele mensen zullen zorg 

nodig hebben. In de meeste landen, waar het gezondheidssysteem is ingestort, is dit echter 

niet evident (Hamers & Downs, 2003). 

 

 

1.3.2. West-Europa  

 

De westerse epidemie is ouder dan die in het oosten. Toen de eerste gevallen van HIV 

gerapporteerd werden in de vroege jaren ’80, had HIV zich al wijd verspreid onder de MSM 

en IDU’s in West-Europa. Beide groepen bereikten hun piekincidentie midden jaren ’80. Het 

begin van de systematische screening van bloed in 1985 elimineerde de bloedtransfusie 

gerelateerde HIV-besmetting. De screening van zwangere vrouwen vanaf 1990 reduceerde het 

risico op verticale HIV-transmissie. De ontdekking en implementatie van ART in 1996 deed 

de HIV-gerelateerd mortaliteit en morbiditeit sterk dalen. Een uitzondering op deze daling 

was Portugal (figuur 4). Hier piekte de HIV-epidemie, die sterk geassocieerd was met 

druggebruik, pas later maar ook hier werd eind jaren ’90 de daling ingezet. De HIV-epidemie 

verschilt tussen de verschillende regio’s in West-Europa. Zo is er een verschil merkbaar 
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tussen het noorden en zuiden van West-Europa. In het grootste deel van West-Europa blijft de 

epidemie geconcentreerd bij MSM en migranten afkomstig van landen waar HIV sterk 

aanwezig is. In Portugal, Spanje en Italië kampt men echter, naast de heteroseksuele 

transmissie, met een grote problematiek van IDU’s. Dit vraagt om een andere aanpak dan het 

noorden (Hamers & Downs, 2004).  

 

Migranten van landen waar de HIV-

prevalentie hoog is, vnl. Sub-Sahara landen, 

dragen disproportioneel bij tot de verspreiding                 

van HIV via heteroseksuele contacten.                  

Deze specifieke groep blijkt ook moeilijk             

bereikbaar te zijn voor preventie                           

en behandeling, wat de verspreiding alleen 

maar in de hand werkt. Een verhoogde 

waakzaamheid t.o.v. migranten en prostituees 

uit  Oost-Europa is aangewezen                                     

omdat deze HIV met zich kunnen meebrengen.            

Migranten ondervinden vaak barrières                        

i.v.m. HIV-preventie en -zorg. Zo ervaren ze  

culturele-, socio-economische-, taal-, 

administratieve- en legale barrières. Ze krijgen 

vaak te maken met stigmatisatie en sociale vijandelijkheid. Dit is een groot probleem in de 

westerse strijd tegen HIV (Hamers & Downs, 2004).  

 

Er is een daling van IDU-gerelateerde HIV-infecties waarneembaar in West-Europa. Deze 

daling gaat echter gepaard met een stijging van HIV-infecties t.g.v. heteroseksuele contacten 

(vnl. door migranten van landen met een gegeneraliseerde HIV-epidemie) en homoseksuele 

contacten. De koplopers in deze stijgende trend zijn Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Ook 

in de meeste andere landen waaronder: België, Denemarken, Duitsland, Zweden en 

Zwitserland, werd een stijging waargenomen. De prevalentie van HIV bij MSM bedraagt in 

de meeste Westerse landen 10-20% en is meestal hoger in grote steden. Opvallend is dat, na 

een initiële daling t.g.v. campagnes en voorlichting, het aantal HIV-gevallen bij MSM terug 

stijgt. Sinds de jaren ’90 is er een sterke stijging in het aantal syfilis- en gonnoroegevallen bij 

MSM gepaard gaand met een toename van het risicogedrag in deze key populatie. Dit blijft 

Figuur 4: Trends in aids-incidentie,- 

mortaliteit en –prevalentie in West- 

Europa 

Bron: Hamers & Downs, 2004 
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dan ook de voornaamste risicogroep in West-Europa. De oorzaak voor deze stijging is 

multifactorieel. HIV wordt niet langer beschouwd als een acute, dodelijke aandoening maar 

wel als een chronische ziekte die te managen valt. Daardoor stijgt het risicogedrag en het 

aantal geïnfecteerden. Nieuwe acties zijn hier noodzakelijk (Hamers & Downs, 2004).  

De spectaculaire daling van het aantal aidsgevallen, die in 1995 werd ingezet, lijkt zich nu te 

stabiliseren. Ook het aantal aids-gerelateerde overlijdens in West-Europa blijft ongeveer 

stabiel. De meeste mensen die aids ontwikkelen, zijn degene die zich niet bewust zijn van hun 

status en dus ook geen ART krijgen. Aangezien de toegang tot de gezondheidszorg in West-

Europa bijna universeel is, kunnen de meeste patiënten hier terecht voor een behandeling. De 

westerse toegang tot zorg is beter dan deze in het oosten. Toch tonen enkele studies aan dat 

IDU’s ook in het westen minder kans maken op behandeling. Bovendien vallen illegale 

migranten vaak buiten het vangnet. Een beter rapportering van het aantal HIV-gevallen is 

nodig om situatie en evolutie te kunnen monitoren (Hamers & Downs, 2004).  

 

1.3.3. Centraal-Europa 

 

De HIV-epidemie, die hier werd waargenomen eind jaren ’80, blijft relatief klein. Buiten 

specifieke uitbraken in Roemenië (nosocomiale uitbraak eind jaren ‘80) en Polen (uitbraak bij 

IDU’s in de jaren ‘80) lijkt deze ziekte zich hier niet sterk te verspreiden. De voornaamste key 

populatie is de heteroseksuele populatie. De toegang tot zorg is hier beter dan in Oost-Europa 

maar slechter dan in West-Europa (Hamers & Downs, 2003).  

 

1.3.4. Zorgaanpak 

 

Doorheen de HIV-epidemie zijn er verschillende aspecten van de zorg benadrukt. Toen de 

ziekte begin jaren ’80 uitbrak, wist men er bijna niets over. Zo lag in de beginfase de nadruk 

op het behandelen van de opportunistische infecties. Men deed vooral aan crisismanagement. 

Er bestond geen behandeling voor HIV of aids. Het immuunsysteem van de HIV-patiënten 

was zodanig aangetast dat zij allerlei opportunistische infecties zoals o.a. PCP, 

cytomegalovirus en toxoplasmose kregen, die hen uiteindelijk fataal werden. Men behandelde 

de opportunistische infecties maar kon niet voorkomen dat de behandeling eindigde in 

palliatieve zorg. HIV was een acute ziekte, een doodsvonnis (Chu & Selwyn, 2011).  
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Met de introductie van ART in 1996 verschoof de focus van de behandeling naar de virale 

pathogenese en werd de zorg gespecialiseerder. Door de snelle ontwikkelingen en de 

complexiteit van ART gaven de specialisten en niet de huisartsen de zorg. Mede dankzij de 

uitvinding van ART en de gespecialiseerde zorg is de mortaliteit van HIV-patiënten drastisch 

gedaald. HIV is niet langer een doodsvonnis, het is een chronische ziekte. Ook de aids-

gerelateerde aandoeningen zijn dankzij ART gedaald. De nadruk van de zorg ligt nu eerder op 

het behandelen van comorbiditeiten (figuur 7).  

 

 

Figuur 7: Verschillende zorgaanpakken HIV 

Bron: Chu & Selwyn, 2011 

 

Er worden zowel verticale- als horizontale programma’s gebruikt in de strijd tegen HIV.  

Verticale programma’s focussen zich expliciet op een bepaalde  ziekte of populatie. Ze stellen 

meetbare doelen voorop die behaald moeten worden binnen een bepaalde tijdsperiode. Deze 

programma’s worden vaak voor een beperkte periode gesponsord door externe donors. 

Verticale programma’s lopen parallel aan de bestaande zorg maar interfereren er niet mee. 

Deze programma’s worden vaak gebruikt in gebieden waar armoede heerst. 

Gezondheidsmedewerkers worden specifiek opgeleid voor een bepaalde ziekte. In Afrika 

worden vaak verticale HIV-programma’s gebruikt. Horizontale programma’s daarentegen 

bieden geïntegreerde zorg aan. Ze richten zich niet specifiek op een ziekte maar wel op 

verschillende gerelateerde gezondheidsaandoeningen. Deze programma’s worden meestal 
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vanuit overheidswege gesponsord. Beide soorten programma’s hebben zowel voor- als 

nadelen. Verticale programma’s hebben als voordeel dat ze zich richten op een prioritair 

gezondheidsprobleem. Ze definiëren duidelijke, meetbare doelen. Het programma is 

verantwoordelijk voor het behalen van deze doelstellingen. Deze programma’s zijn vaak 

succesvol in een beperkt tijdskader en geven een goede return van de investment voor degene 

die het sponsoren. Verticale programma’s hebben echter ook verschillende nadelen. Zo 

verzwakken ze de lokale en dan vooral de eerstelijnsgezondheidszorg. De verticale 

programma’s betalen beter en hebben meer prestige dan de lokale eerstelijnsgezondheidszorg. 

Zij trekken zo veel werknemers aan. Ook het feit dat ze hun infrastructuur niet delen of 

openstellen aan de lokale zorg zorgt voor een verzwakking van deze zorg. Verticale 

programma’s zijn vaak gefragmenteerd en kennen geen goede communicatie met de lokale 

gezondheidsinstellingen. Deze programma’s zijn niet duurzaam en dus niet houdbaar op lange 

termijn. Een van de voordelen van horizontale programma’s is dat deze, in tegenstelling tot 

verticale programma’s, wel duurzaam zijn. Zij bieden meer patiënt- en familiegerichte zorg. 

Deze programma’s bieden de mogelijkheid om verschillende zorgaspecten te integreren zoals 

preventie, educatie, enz. . Verder bieden zij ook de mogelijkheid om data en patiëntendossiers 

te centraliseren. Horizontale programma’s kennen echter ook nadelen. Zo is in vele arme 

landen de gezondheidszorg niet goed ontwikkeld. Er is weinig geld voorhanden, de 

zorgverleners zijn niet goed opgeleid en er is schaarste van middelen. Een horizontaal 

programma is niet mogelijk in dergelijke omstandigheden. Ook de outcome van een 

horizontaal programma is vaak moeilijker meetbaar in vergelijking met een verticaal 

programma. Aangezien zorgverleners hier geconfronteerd worden met verschillende aspecten 

van de gezondheidzorg is goede training noodzakelijk (Wilson, 2009).  

 

1.3.5. Toegang tot zorg in Europa 

 

Sinds de introductie van ART in 1996  

zijn zowel de mortaliteit als de HIV-

gerelateerde morbiditeit gedaald. ART 

kan leiden tot een ondetecteerbaar HIV-

level in het lichaam en reduceert de kans op transmissie van HIV. In Europa zijn er echter 

grote verschillen in de toegang tot ART. Eind 2005 leefde 93% van alle patiënten die 

Figuur 5: Geschat aantal individuen met 

toegang tot ART in Europa 

Bron: Bollerup, Donoghoe, Lazarus, Nielsen, 

Matic, 2008   
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toegang hadden tot ART in West-Europa 

( figuur 5). De inwoners van de lage-

inkomenslanden in Oost-Europa hebben 

de minste goede toegang tot ART. 

Globaal gezien steeg de toegang tot zorg 

tussen 2003-2005.  Eind 2002 hadden 29 

landen (waarvan zes in Oost- en 

Centraal-Europa) een ART-bereik van 

meer dan 75%. Dit aantal steeg naar 38 

landen (waarvan 15 in Oost- en Centraal-Europa) eind 2005. In Azerbeidzjaan, Tajikistan, 

Turkmenistan en Oezbekistan hadden de inwoners, eind 2005, nog altijd geen toegang tot 

ART. Rusland en Oekraïne hadden op datzelfde moment slechts een bereik tussen de nul en 

25% (figuur 6) (Bollerup, Donoghoe, Lazarus, Nielsen & Matic, 2008).  Hoewel de toegang 

tot zorg in West-Europa beter is, zijn er ook hier verschillen merkbaar. IDU’s, immigranten 

en lager opgeleiden hebben minder toegang tot ART. Ook blijkt dat zelf wanneer deze 

groepen wel toegang hebben tot ART, ze minder trouw zijn aan de therapie t.g.v. het niet 

begrijpen van de behandeling, het falen van communicatie en het feit dat ze geen of slechts 

beperkte sociale steun hebben (Matic, Lazarus & Donoghoe, 2006). 

 

1.3.6. Diversiteit health systems in Europa 

 

De gezondheidszorg wordt traditioneel opgedeeld in drie delen: de eerste-, tweede- en 

derdelijnsgezondheidszorg. Deze indeling verwijst naar het principe van echelonnering: de 

huisarts is de poortwachter naar de tweedelijn. In sommige landen, waaronder Nederland, 

Italië, Spanje en Denemarken, heeft de patiënt een verwijzing van de huisarts nodig vooraleer 

hij een specialist kan consulteren. In andere landen zoals o.a. België, Duitsland, Noorwegen 

en Zweden kan de specialist rechtstreeks gecontacteerd worden. De 

eerstelijnsgezondheidszorg wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan zorgverleners. 

Deze lijn bestaat uit individuele zorgverleners, diensten, netwerken en instellingen. 

Voorbeelden hiervan zijn de huisarts, apotheek, paramedici en thuisverpleegkundigen. Met de 

tweedelijnszorg bedoelt men de gespecialiseerde ziekenhuiszorg. Hiermee worden zowel 

algemene, categorale, psychiatrische als universitaire ziekenhuizen bedoeld. Met de derde lijn 

Figuur 6: ART-bereik Europa 

Bron: Bollerup, Donoghoe, Lazarus, 

Nielsen, Matic, 2008 
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wordt de heel gespecialiseerde, academische zorg bedoeld. De doorverwijzing gebeurt van de 

eerste- naar de tweede naar de derdelijnsgezondheidszorg. De laatste jaren is er echter steeds 

meer sprake van de nuldelijnsgezondheidszorg. Hiermee worden de niet-professionele 

hulpverleners bedoeld. Hieronder vallen de patiënt zelf, mantelzorgers, vrijwilligers, familie 

en zelfhulpgroepen (van der Burgt & Van Mechelen, 2006, Sermeus et al., 2009). 

 

In Europa zijn er verschillende gezondheidssystemen. Zo is er het Beveridge-systeem, dat 

gefinancierd wordt door belastingen, het Semashko-systeem dat eigendom is en gecontroleerd 

wordt door de staat en het Bismarck-systeem dat gefinancierd wordt door bijdragen aan de 

sociale zekerheid. De gezondheidssystemen van West-Europa zijn gebaseerd op het 

Bismarck- of Beveridge systeem. Deze systemen zijn echter uitersten en de meeste West-

Europese landen hebben gezondheidssystemen die er in bepaalde maten afgeleiden van zijn. 

Het Beveridge-systeem wordt gefinancierd door belastinginkomsten. Dit systeem staat ook 

bekend als ‘National Health Services’ (NHS). Verschillende West-Europese landen zoals o.a. 

Spanje, Portugal, Italië, Finland, Noorwegen, Ierland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk 

en Zweden maken hiervan gebruik. Andere landen zoals o.a. België, Oostenrijk, Duitsland, 

Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland maken gebruik van een systeem gebaseerd 

op het Bismarckmodel (zie figuur 8). Typisch aan dit systeem is een bijdrage van de 

zorgontvanger, meestal gerelateerd aan zijn inkomen. De zorgverzekering is verplicht en het 

is de derde partij, het ziekenfonds, dat voor de zorg betaalt. Dit systeem wordt ook wel een 

het ‘Social Security Health care system’ (SSH) genoemd (van der Zee & Kroneman, 2007).  

 
Figuur 8: Indeling landen volgens SSH- of NHS-systeem 

Bron: van der Zee & Kroneman, 2007 
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In Oost- en Centraal-Europa is er een verschuiving geïnitieerd van een Semashko- naar een 

Bismarck systeem. Dit geldt voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, 

Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije. Het gezondheidssysteem in Oost-Europa werd 

gekenmerkt door een excessieve fysische infrastructuur, een overcapaciteit en een 

overbestaffing van zowel artsen als verpleegkundigen. De laatste tien jaar daalde het inkomen 

van de bevolking en daarmee gepaard ook de gezondheidsuitgave. Dit leidde tot grote 

gezondheidsstructuren met onder- of niet-betaalde artsen en inadequaat medische materiaal. 

Als reactie op de slechte publieke gezondheidszorg ontstond een fenomeen bekend als 

‘informele betalingen’. Degene die het zich kunnen veroorloven betalen de artsen zelf, uit 

eigen zak. De rijkere hebben zo toegang tot betere en snellere gezondheidszorg, de armere 

moeten zich tevreden stellen met de slechte publieke gezondheidszorg. Door deze informele 

betalingen heeft de overheid weinig tot geen grip op de gezondheidszorg en dit is een van de 

oorzaken waarom ziekten zoals tbc, HIV en meningitis hier nog altijd sterk aanwezig zijn 

(Lewis, 2000). Ondanks grote regionale verschillen streeft Europa naar eenzelfde doel: het 

reduceren van nieuwe HIV-infecties en het vergroten van toegang tot en kwaliteit van de 

behandeling. 

 

1.4. Nood aan nieuwe aanpak 

 

ART zorgde voor een verandering van het HIV-landschap. Dankzij de verbeterde behandeling 

worden HIV-patiënten steeds ouder. Bewijs hiervoor vindt men in de Zwitserse HIV-cohorte. 

Tussen 1990 en 2010 steeg het aantal patiënten in de categorie 50 tot 64 jaar van minder dan 

3% naar bijna 25%. Als deze trend zich in de volgende 10 jaar voortzet, zal meer dan 50% 

van de cohorte ouder dan 50 jaar zijn. Opmerkelijk is dat de stijgende leeftijd relatief weinig 

HIV-gerelateerde verschijnselen met zich meebrengt vergeleken met de niet aids-gerelateerde 

comorbiditeiten. Dit bevestigt nog eens het succes van ART. De helft van de HIV-patiënten 

van vandaag sterft aan niet HIV-gerelateerde comorbiditeiten. De niet HIV-gerelateerde 

comorbiditeiten zijn dezelfde als die bij een normale verouderde populatie: myocardiale 

infarcten, beroertes, maligniteiten, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetes mellitus en 

osteoporose (Saag, 2011).  

 

De noden van de HIV-patiënt veranderen. Het managen van HIV als chronische aandoening 

komt op de voorgrond. Preventie en management van de comorbiditeiten staat centraal. De 
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patiënten zoeken hulp bij het begeleiden van rookstop, dieet, glucose- en lipidenlevel 

management, drugmisbruik, depressie en mentale problemen (Saag, 2011).  

De vraag die hierbij dan ook rijst is of er een shift mogelijk is van de zorg voor HIV-patiënten 

van secundaire naar primaire zorg, van de specialist naar de eerstelijnsgezondheidszorg. Zou 

een betere taakverdeling tot een efficiëntere zorg kunnen leiden? Welke taken behoren tot de 

eerste- en welke tot de tweedelijnsgezondheidszorg? Is deze shift mogelijk voor alle HIV-

patiënten? Zijn patiënt, eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg te vinden voor een dergelijk 

verschuiving? 

 

In een commentaarstuk, verschenen in The Lancet, pleit professor Jan De Maeseneer voor een 

andere, nieuwe aanpak van chronische ziekten. Een geïntegreerde eerstelijnszorg is hierbij 

essentieel. De eerstelijnszorg is de perfecte mogelijkheid om geïntegreerde en gecoördineerde 

zorg te verschaffen. Een succesverhaal zien we in Brazilië. Daar wordt bijna 100% van de 

patiënten met HIV behandeld dankzij een sterke eerstelijnsgezondheidszorg (De Maeseneer et 

al., 2011). Zou dit ook mogelijk zijn in Europa? Om te onderzoeken of een gedeeltelijke 

verschuiving mogelijk was van de HIV-zorg van de tweede- naar de 

eerstelijnsgezondheidszorg, werd een literatuurstudie uitgevoerd. 

 

2. Methode 

 

Een literatuurstudie werd uitgevoerd. Relevante wetenschappelijke artikels werden gezocht 

via PubMed en ISI Web of Knowledge, twee elektronische zoekmachines die data integreren 

van verschillende bibliografische databanken. Er werden een aantal limieten gezet: 1995-2011, 

humans, aids.  Volgende zoektermen werden gebruikt bij de eerste zoekstring:  HIV OR aids 

AND GP OR general practice OR general practitioner AND primary care OR HIV 

management (zoekstring 1). Bij de tweede zoekstring werden de zoektermen: HIV AND 

aging OR comorbidity gebruikt (zoekstring 2). De abstracten van alle gevonden artikels 

werden gelezen. Artikels die niet relevant of dubbel waren werden geëxcludeerd. Van de 

overgebleven artikels werd de volledige tekst gelezen. Artikels die niet in het Engels te vinden 

waren of na het lezen van de volledige tekst niet relevant bleken, werden geëxcludeerd. Een 

aantal artikels werd geïncludeerd op basis van gerelateerde citaten en referenties. In totaal 

bleven er zo 23 teksten over. Zes van de 23 teksten waren papers. De overige teksten waren 

studies. Er werden zowel op vragenlijst gebaseerde -, cross-sectionele-, observationele- en 
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retrospectieve cohort-, descriptieve- en prospectieve cross-sectionele- en prospectieve 

gerandomiseerde studies gevonden. 

Zoekstring 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekstring 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikels gevonden via de 

zoektermen: 241 
 Exclusie : 231 

reden: * niet relevant 

           * handelen niet 

              over onderzoeks- 

              vraag 
 

Artikels gevonden voor 

volledige tekstanalyse: 

10 
 

Exclusie: 5 

* niet relevant 

* niet recent genoeg 

* enkel in het Duits 

 

Inclusie : 10 

* via gerelateerde citaten 

   en referenties 

           15 artikels 
 

Artikels gevonden via de 

zoektermen: 291 
 Exclusie:  273 

* niet relevant 

* handelen niet over 

onderzoeksvraag 

Artikels gevonden voor 

volledige tekstanalyse: 18 
 

Exclusie: 12 

*niet relevant  

* alleen te vinden in het Spaans 

* niet recent genoeg (>1999) 

 

Inclusie: 2 

* via gerelateerde citaten 

* via referenties 
 

8 artikels 
 



16 
 

3. Beschrijving resultaten 

 

3.1. Kenmerken HIV-zorg 

 

3.1.1. Impact ART  

 

In the Journal of Managed Care Pharmacy beschrijft men hoe het landschap rond HIV 

veranderd is. Sinds de introductie van ART in 1996 is de mortaliteit t.g.v. HIV drastische 

gedaald, terwijl het gebruik van ART blijft stijgen. Door de sterk gedaalde mortaliteit van 

HIV spreekt men niet meer over een acute aandoening maar wel over een chronische ziekte. 

De zorg moet zich dan ook vooral richten op de kwaliteit van het, door ART, verlengde leven. 

Ook het managen van neveneffecten van ART is belangrijk voor de zorg aangezien deze 

kunnen leiden tot comorbiditeiten en het niet nemen van de medicatie. Belangrijke 

neveneffecten zoals lipodystrofie, anemie en moeheid moeten behandeld worden (Schumary 

et al., 2006).  

 

Naast de duidelijke voordelen voor de patiënt heeft ART ook geleid tot een duidelijke daling 

in de transmissie van HIV. Het gebruik van ART resulteert in een significante daling van de 

HIV-besmettelijkheid. ART maakt een HIV-patiënt minder besmettelijk. Dit kan geïllustreerd 

worden door de drastische daling in verticale transmissie van HIV. Waar Europa in 1995 nog 

een verticale transmissiegraad van 15.5% had, daalde deze tot 2.6% na 1998. Ook in Taiwan, 

waar de HIV-transmissiegraad gehalveerd is sinds de introductie van ART, zien we duidelijk 

de positieve effecten (Girardi, Sabin & Monforte, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Impact ART → sterk gedaalde mortaliteit 

                      → HIV geëvolueerd naar een chronische ziekte 

                      → daling besmettelijkheid HIV-patiënt dus belangrijke rol in preventie  

                           transmissie 
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3.1.2. Belang van vroegdiagnose 

 

Ondanks de beschikbaarheid van de HIV-test en ART is er een probleem van laatdiagnose. 

Men weet niet dat men geïnfecteerd is en komt dit pas te weten in een vergevorderd stadium 

van de ziekte. Europa kampt met een probleem van ongeïdentificeerde HIV-patiënten. 

Volgens het ECDC zou ongeveer 30% van de HIV-patiënten nog niet gediagnosticeerd zijn. 

Deze hebben 3.5 maal meer kans om HIV door te geven in vergelijking met degene die zich 

wel bewust zijn van hun status. Een groot aantal van de patiënten in Europa heeft op het 

moment van de diagnose een CD4-waarde onder de 350 cellen/µl, wat wijst op een gevorderd 

stadium van de ziekte. De cijfers van het aantal patiënten met een late diagnose ligt iets hoger 

in Oost-Europa dan in West- en Centraal-Europa. Ondanks verschillende pogingen om dit 

cijfer te doen dalen, blijft het redelijk stabiel. Patiënten met een late diagnose zijn vaak 

degene die menen dat zij een laag risico lopen om een besmetting op te lopen, zij die geen 

routinetesten krijgen aangeboden en de gemarginaliseerde groepen. Andere factoren die 

bijdragen tot laatdiagnose zijn een hogere leeftijd en immigratie. Onveilige seks en het 

uitstellen van de test zijn gelinkt aan de perceptie die de persoon heeft over het risico dat hij 

en zijn partners lopen op een eventuele besmetting. Laatdiagnose heeft belangrijke 

neveneffecten: de HIV-patiënten zijn vaker ziek, hebben een hoger mortaliteitsrisico, lopen 

meer risico op aids-gerelateerde aandoeningen te ontwikkelen en hebben minder kans om te 

reageren op de behandeling wanneer deze start. De kosteneffectiviteit van ART daalt en de 

patiënten zijn vaker resistent aan medicatie. Dit alles leidt tot een hogere kost voor de 

maatschappij. Vroegdiagnose heeft, behalve de duidelijke voordelen voor het individu, nog 

andere nut. Zo geeft een vroege diagnose de mogelijkheid om onbewuste transmissie te 

reduceren door het aanmoedigen van veilig vrijen en het instellen van ART (wat de 

besmettelijkheid significant doet dalen). Opvallend is dat in sommige geïndustrialiseerde 

landen, ondanks de introductie van ART, de incidentie van HIV stabiel blijft of zelf toeneemt. 

Dit suggereert dat het aantal HIV-geïnfecteerden dat nog niet gediagnosticeerd is een grote rol 

speelt bij de transmissie van deze ziekte. Zo meent men dat in de Verenigde Staten de 25% 

HIV-geïnfecteerden die zich nog niet bewust zijn van hun status,  verantwoordelijk zijn voor 

50-70% van de nieuwe infecties (Girardi et al., 2007; Likatavicius & Van de Laar, 2010). 

 

ART zou in 96% van de gevallen effectief zijn in het reduceren van heteroseksuele 

transmissie in koppels waarvan een partner HIV heeft. Dit toont nog eens het belang aan van 

een groot ART-bereik en een snelle diagnose. Er moet wel opgemerkt worden dat op een 
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snelle diagnose niet noodzakelijk een snel gestarte behandeling volgt. IDU’s bijvoorbeeld 

vertonen sterk uitstelgedrag bij het instellen van de behandeling na een positieve test. Er moet 

dus gelet worden op een vlotte doorstroming tussen HIV-test en het instellen van de 

behandeling (Girardi et al., 2007; Likatavicius & Van de Laar, 2010).  

 

Enkele strategieën voor vroegtesting zouden kunnen zijn:  

- routine HIV-testen uitvoeren in settings van de gezondheidszorg waar vaak hoog 

risicopatiënten komen. 

- de mogelijkheid bieden om HIV-testen uit te voeren in niet-medische settings 

- partnernotificatiesystemen 

- projecten introduceren om hoog risicopatiënten aan te moedigen zich te laten testen. 

Zo worden de geïnfecteerden zich bewust van hun status en wordt de snelle verspreiding van 

HIV tegen gegaan (Girardi, Sabin & Monforte, 2007). Men meent dat een vierde van 

laatgediagnosticeerden verantwoordelijk is voor 50-70% van de nieuwe infecties. Dit is een 

belangrijke factor om rekening mee te houden (Chu & Selwyn, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laattijdige diagnose     → groot probleem, grote rol transmissie  HIV 

                                       → onbewuste transmissie 

                                        → verhoogd  mortaliteitsrisico 

                                          → verhoogde kans ontwikkelen AIDS-gerelateerde  

                                                           aandoeningen 

         → gedaalde kans reageren op ART 

                   → verminderde kosteneffectiviteit ART,  

                                                    patiënt vaker resistent 

 

                                  

           

         

                                                             Hogere kost voor de maatschappij. 

                                                             Nood aan vroegtijdige diagnose. 
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3.1.3. Belang therapietrouw 

 

In een paper in The Journal of 

Managed Care Pharmacy stelt 

Zabinski dat de meest kritische 

barrière voor het succesvol managen 

van HIV het niet optimaal volgen van 

ART is. Een studie vergeleek de 

relatie tussen medicatietrouw en de 

effectiviteit van ART. 

Men vond dat, onafhankelijk van welk 

regime men gebruikte, zelf een relatief  

kleine daling in medicatietrouw een  

verhoogde kans op faling van ART 

gaf (figuur 9). Het suboptimaal gebruik van ART kan leiden tot virale mutaties en 

medicatieresistentie. Dit op zich verhoogt de economische last van HIV (Zabinski, 2006). 

 

 

Art is een voorbeeld van medicatie dat een goede return geeft van de investering. Volgens 

Bozette et al. is de HIV-geassocieerde kost van medicatie, als percentage van de totale HIV-

gerelateerde gezondheidsuitgave, de laatste jaren gestegen. Terwijl de kost van medicatie voor 

deze aandoening stijgt, daalt echter de totale kost van de zorg voor HIV. Dit toont de return 

van de medicatie voor de maatschappij en zijn farmaceutische waarde. Het suboptimaal 

volgen van ART heeft gevaarlijke consequenties voor het welzijn van de patiënt. Zijn 

immuunstatus daalt (daling CD4+ cellen), de ziekte vordert, de kans op therapiefalen en de 

totale kost van behandeling stijgen. Uit de studie van Bozette et al. blijkt ook dat de kost van 

het managen van patiënten met een lagere CD4+ celtelling (zoals gebeurt bij suboptimaal 

ART gebruik) stijgt (Zabinski, 2006).   

Figuur 9: Relatie therapietrouw ART en falen 

behandeling 

Bron: Zabinski, 2006 
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Stone et al. onderzochten wat de voornaamste redenen waren voor het niet volgen van het 

medicatieregime (figuur 10). Zij vonden dat respectievelijk het totale aantal pillen, de 

frequentie ervan en de neveneffecten de grootste redenen waren voor het niet trouw zijn aan 

de medicatie. Dankzij de verbetering van ART zijn er minder pillen te nemen en is ook de 

frequentie ervan is lager, wat de medicatietrouw ten goede komt. Korte termijn neveneffecten 

(hoofdpijn, braken, 

misselijkheid,…) blijven een grote 

rol spelen in het niet volgen van het 

medicatieregime. Aangezien ART 

de levensverwachting van de patiënt 

verlengt, worden er nu ook lange 

termijn neveneffecten (verhoogd 

cardiovasculair risico, anemie,…) 

van ART waargenomen. Bijzondere 

aandacht hiervoor is nodig 

(Zabinski, 2006). 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therapietrouw      →   kritische barrière voor succesvolle behandeling HIV 

                             →    relatie f kleine daling in therapietrouw zorgt voor verhoogde kans  

                                          op therapiefalen 

           

Suboptimaal volgen?  →   daling CD4+ cellen 

               →   ziekte kan verder evolueren 

                                    →   meer kans op therapiefalen en verhoogde totale kost van de 

                                               behandeling 

 

Oorzaken niet volgen therapie      → aantal pillen en frequentie 

           → neveneffecten 

Figuur 10: Oorzaken therapieontrouw 

Bron: Zabinski, 2006 
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3.1.4. Lange termijn management 

 

Er is een verschuiving in de aanpak van HIV gaande van het begeleiden van het sterfteproces 

(voor ART) tot het promoten van therapietrouw, het minimaliseren van HIV-gerelateerde 

(co)morbiditeiten, het verbeteren van de outcome en het controleren van de kosten van de 

behandeling. De zorg voor HIV moet een multidisciplinair karakter hebben. Een goede 

coördinatie tussen alle zorgverleners is een vereiste. Patiënteneducatie en een goede toegang 

tot zorg zijn essentiële aspecten van een goed HIV-beleid (Schumarry et al., 2006).  

 

Een nieuw model voor HIV-zorg moet rekening houden met de steeds ouder wordende 

populatie, de vele comorbiditeiten, de hoeveelheid medicatie en de daarbij horende 

neveneffecten. Geschat wordt dat ongeveer 75% van de HIV-geïnfecteerden in de VS 40-

plussers zijn. Dit benadrukt nog maar eens de nood aan continue, longitudinale zorg met oog 

voor de leeftijdsgerelateerde aandoeningen (Chu & Selwyn, 2011). 

 

In een artikel in the Australian Family Physician bespreekt men het management van stabiele 

HIV-patiënten en de belangrijkste elementen in de zorg hiervoor. Er is een duidelijke 

verschuiving waarneembaar van het behandelen van opportunistische infecties (voor ART) 

naar het omgaan met HIV als een chronische aandoening en het promoten van gezondheid. 

Veel van de uitdagingen van het lange termijn management van HIV zijn vergelijkbaar met 

het management van andere chronische ziekten. De huisartsen zijn het best bekend en 

getraind met herinneringssystemen en het samenstellen van een multidisciplinair zorgteam. 

De huisarts is dus het beste geplaatst om de lange termijn zorg van een stabiele HIV-patiënt 

op zich te nemen. Belangrijke elementen van deze zorg zijn: mentale gezondheid, cognitieve 

achteruitgang, risicogedrag, cardiovasculaire en metabole ziekten, nier-, bot- en 

leveraandoeningen, maligniteiten, lipodystrofie, perifere neuropathie en vaccinatie.  

Depressies, geheugenstoornissen en middelenabusus komen vaak voor bij HIV-patiënten. De 

huisarts en eerstelijnsgezondheidszorg staan het dichtst bij de patiënt en zijn dus ideaal 

geplaatst om deze problemen als eerste op te merken. Aangezien zowel HIV als ART een 

verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen met zich meebrengen, is het behandelen 

van risicofactoren cruciaal. Het behandelen van bepaalde risicofactoren zoals hypertensie, 

obesitas en dyslipidemie en het initiëren van een rookstop, dieet of beweging kan door de 

eerstelijnsgezondheidszorg gedaan worden (Denholm, Yong & Elliott, 2009).  
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3.1.5. Stabiele patiënten 

 

Een discussiepaper in het British Journal of General Practice is van oordeel dat in de zorg van 

HIV-patiënten er een verschuiving van de tweede- naar de eerstelijnsgezondheidszorg 

mogelijk is, maar niet voor alle patiënten. Enkel de patiënten die stabiel zijn, reeds een 

specifieke combinatie van medicatie, een stabiele of stijgend aantal CD4+ cellen en een 

ondetecteerbare virale lading hebben, zouden onder een drie maandelijkse supervisie van een 

welgetrainde eerstelijnsgezondheidszorg kunnen vallen. Laboratoriumresultaten of klinische 

verschijnselen die de nood aan verandering van medicatie doen vermoeden, zouden een 

trigger zijn om contact op te nemen met de tweedelijnsgezondheidszorg. In de Infectious 

Disease Clinics Of North America stellen Cohen en Mayer dat de stabiele HIV-patiënt onder 

de monitoring van de eerstelijnsgezondheidszorg zou moeten vallen en om de drie maand 

opgevolgd zou moeten worden (Sing, Dunford & Carter, 2001).  

 

 

 

 

 

3.1.6. Comorbiditeit 

 

Naar schatting zal ongeveer de helft van de HIV-patiënten boven de 40jaar sterven aan een 

niet aids-gerelateerde aandoening. De zorgverlener moet dus veel belang hechten aan het 

behandelen van comorbiditeiten. De meest voorkomende comorbiditeiten bij de HIV-patiënt 

zijn hepatitis C, hypertensie en obstructieve longaandoeningen (Justice, 2006). 

Verschillende data tonen aan dat 60-75% van de HIV-patiënten frequent alcohol gebruikt, 40-

50% actief rookt en 30% actief andere drugs gebruikt. Of de preventieve richtlijnen, die 

gelden voor de algemene populatie, ook toepasbaar zijn op de HIV-patiënten moet onderzocht 

Langetermijnmanagement HIV  → idem lange termijn management chronische ziekten              

                                                    → eerste lijn best geplaatst voor en vertrouwd met  

                                                         deze zorg  

 

Verschuiving  mogelijk voor stabiele patiënten 
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worden. Men moet nagaan of screening voor bepaalde aandoeningen relevant is als men 

rekening houdt met het aantal jaren de patiënt nog te leven heeft. Als men verwacht dat de 

patiënt zal sterven voor de voordelen van de screening zich voordoen, zou de screening niet 

moeten worden uitgevoerd. Rekening houdend met de meest frequente comorbiditeiten moet 

de eerstelijnszorg zich richten op het verminderen van het alcoholgebruik, de preventie en 

behandeling van diabetes en de behandeling van de ART- of andere medicatie gerelateerde 

toxiciteit. De eerstelijnsgezondheidszorg moet positief gezondheidsgedrag introduceren en 

proberen te behouden. Dit houdt onder andere in: het promoten van therapietrouw, beweging, 

dieet en het elimineren van middelenmisbruik. Deze acties zullen resulteren in een 

verminderd risico op het ontwikkelen van niet HIV-gerelateerde condities die geassocieerd 

zijn met een verhoogde kans op mortaliteit (Justice, 2006).   

 

 

Een cross-sectionele studie van HIV-

patiënten, die behandeld werden in het 

ziekenhuis van de University of 

Alabama, geeft de voornaamste 

comorbiditeiten en klinische 

karakteristieken van de HIV-patiënt 

weer. De studie vergelijkt ook 

verschillende leeftijdscategorieën met 

elkaar en vond verschillen hiertussen. 

De oudere volwassenen hadden, in 

vergelijking met de jongere volwassenen, 

lagere virale ladingen en meer kans op een ondetecteerbare virale lading. Naarmate de leeftijd 

steeg, nam ook de voorgeschreven medicatie toe. Ook het aantal comorbiditeiten en 

sterftegevallen steeg significant naarmate de leeftijd toename (figuur 11). Er werd ook een 

verschil gevonden in de prevalentie van comorbiditeiten tussen de verschillende 

leeftijdsgroepen. De jongere patiënten waren meer geneigd om tabak en recreatieve drugs te 

gebruiken en zij hadden ook vaker last van condyloma acuminata. De oudere patiënten 

hadden meer last van slapeloosheid, coronaire arteriële ziekten, hypertensie, 

hypercholesterolemie, hypogonadisme, erectiestoornissen, diabetes mellitus, perifere 

neuropathie, gastro-oesofageale reflux, renale aandoeningen en herpes zoster. De 

piekincidentie van hepatitis C en alcoholabusus bevond zich tussen de 40-59 jaar. Tussen de 

Figuur 11: Comorbiditeiten stijgen naarmate 

men ouder wordt 

Bron: Vance et al., 2011 
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decielen onderling (figuur 11) vindt men de grootste stijgingen (van jong naar oud) in 

coronaire arteriële ziekten (+20%), hypertensie (+60%), hypercholesterolemie (+58%), 

diabetes (+25%) en renale aandoeningen (+21%). Met betrekking tot psychologische 

gezondheid waren er geen verschillen te merken tussen de leeftijdsgroepen onderling. Zowel 

angststoornissen als depressies waren sterk aanwezig in alle groepen (Vance, Mugavero, 

Willig, Raper & Saag, 2011). 

 

 

 

 

Deze studie toont aan dat het profiel van comorbiditeiten en  mortaliteitscijfer varieert  

naargelang de leeftijd van de HIV-patiënt (figuur 12). Net zoals bij de niet HIV-patiënt, stijgt 

het aantal voorgeschreven medicatie samen met de leeftijd. De stijging in medicatie draagt bij 

tot de toenemende complexiteit van het zorgen voor de oudere HIV-patiënt. Naarmate de 

patiënt ouder wordt, vertraagt de farmacologische klaring en kan de absorptie verminderen. 

Dit leidt tot onregelmatige medicatiehoeveelheden wat op zich resulteert in een hoger risico 

voor toxiciteit en een verminderde werking van de medicatie t.g.v. inadequate 

medicatielevels. Het nemen van meer medicatie verhoogt ook de kans op onderlinge 

medicatie-interacties. Dit is vaak moeilijk te voorspellen en te behandelen. Een studie van 

meer dan 17000 HIV-patiënten vond een associatie tussen het gebruik van ART en 

Figuur 12: Comorbideiten volgens leeftijdsgroep 

Bron: Vance et al., 2011 
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cardiovasculaire risicofactoren. Medicatie die op korte termijn het leven verlengt, kan dus op 

lange termijn voor (dodelijke) complicaties zorgen. Hoewel oudere patiënten meer medicatie 

nemen en hun klinische verschijnselen complexer zijn, vertonen zij toch betere HIV-

gerelateerde outcomes (een lagere virale lading en meer kans op een ondetecteerbare virale 

lading) dan hun jongere lotgenoten. Dit kan te verklaren zijn door het feit dat oudere 

patiënten, mits het uitblijven van cognitieve problemen, trouwer zijn aan medicatieregimes en 

doktersafspraken (Vance et al. , 2011).  

 

In een prospectieve cross-sectionele studie aan de Washington University onderzocht men de  

voornaamste comorbiditeiten bij HIV-patiënten ouder dan 50 jaar. Opvallend was dat 

hypertensie significant vaker voorkwam bij de HIV-patiënten in vergelijking met de 

controlegroep. Ook de prevalentie van hypertriglyceridemie, lipodystrofie en een lage 

botdichtheid lag hoger bij de HIV-patiënten (Onen et al., 2010).  

 

Een Franse studie die gebruik maakte van gestandaardiseerde vragenlijsten onderzocht de 

voornaamste doodsoorzaken bij de HIV-patiënt. De meest frequente onderliggende 

doodsoorzaken waren aids-gerelateerde ziekten, kanker (niet gerelateerd aan aids of hepatitis), 

eindstadium leverziekten, cardiovasculaire ziekten, zelfmoord en andere infecties. Tussen 

2000 en 2005 daalde het aantal aids-gerelateerde doodsoorzaken. Niet aids-gerelateerde 

kankers, leverziekten en cardiovasculaire ziekten stegen en waren verantwoordelijk voor 40% 

van de niet aids-gerelateerde doodsoorzaken ( Lewden et al., 2008).  

 

Een prospectieve follow-up studie, uitgevoerd in Spanje, vergelijkt de incidentie en 

doodsoorzaken tussen HIV-patiënten die ART krijgen en de algemene populatie. Bij de HIV-

patiënten daalde de mortaliteit sterk tussen 1997 en 2000. De voornaamste doodsoorzaken, in 

dalende orde, waren aids-gerelateerde aandoeningen (40%), eindstadium leverziekten (23%), 

niet aids- of hepatitisgerelateerde infecties (14%), niet aids- of hepatitisgerelateerde neoplasie 

(11%), cardiovasculaire aandoeningen (6%), drugoverdosis (3%), zelfmoord (1%) en 

accidenten (1%). Het aantal aids-gerelateerde doodsoorzaken daalde significant over tijd, van 

84% in 1997 naar 7% in 2004. Het aantal eindstadium leverziekten en niet aids-gerelateerde 

infecties nam in deze tijdspanne significant toe (Martinez et al., 2007).  
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3.2. Verschuiving van HIV-zorg naar eerstelijnszorg 

 

3.2.1. Pro’s en contra’s vanuit het perspectief van de patiënt 

 

In een studie in Zuidoost-Londen (Engeland) onderzocht men of een grotere inmenging van 

de eerstelijnsgezondheidszorg door de HIV-patiënten aanvaard zou worden en in welke mate 

de huisartsen bereid zijn bij te dragen tot deze verandering. De gegevens werden verzameld 

via vragenlijsten die bij HIV-patiënten en huisartsen werden afgenomen. Bijna alle patiënten 

(95%) waren geregistreerd bij een huisarts. Maar in 63% van de gevallen was de huisarts niet 

op de hoogte gebracht van de HIV-status van de patiënt. De meerderheid van de patiënten 

(81%) was tevreden dat hun huisarts de niet HIV-gerelateerde gezondheidsbehoeften 

verzorgde. Opvallend was dat 76% van de patiënten niet wou dat de huisarts hun HIV 

monitorde. De meerderheid van de patiënten wou dat hun HIV verder werd opgevolgd in de 

GUM (genito-urinaire kliniek) i.p.v. dit te verschuiven naar de eerstelijnsgezondheidszorg. De 

patiënten hadden hiervoor meerdere redenen. Ze maakten zich  zorgen over de expertise van 

de huisarts, de vertrouwelijkheid van de gegeven informatie, de toegankelijkheid van de 

huisartsenpraktijk, het feit dat ze herkend zouden kunnen worden door vrienden of familie in 

huisartsenpraktijk en dat hun werk eronder zou lijden. Bovendien waren de patiënten tevreden 

van de huidige aanpak ( Kegg, Mitchell & Russell, 2006).  

 

In een artikel gepubliceerd in de Social Science & Medicine geeft men enkele redenen weer 

waarom patiënten met HIV in het Verenigd Koninkrijk niet graag hun huisarts bij de HIV-

zorg betrekken. De grootste zorgen van de HIV-patiënten hadden betrekking tot expertise, 

→ trend: daling aids-gerelateerde doodsoorzaken 

→ vaker last van comorbiditeiten en hieraan ook sterven 

→ meest voorkomende comorbiditeiten:  - hepatitis C 

                                                                   - hypertensie 

                                                                   - obstructieve longaandoeningen 

→ vaak ook alcoholmisbruik, roken en middelenmisbruik 

→ angststoornissen en depressies sterk aanwezig 

→ opgepast voor medicatietoxiciteit en -interactie 
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veiligheid, recht op zorg, vertrouwelijkheid en het behoud van normaalheid. Deze zorgen 

moeten begrepen en gerespecteerd worden bij het opstellen van een nieuw beleid (Petchey, 

Farnsworth & Williams, 2000).  

 

In een discussie paper in The British Journal of General Practice bespreekt men de pro- en 

contra-argumenten van een verschuiving van de zorg voor HIV-patiënten van de tweede- en 

derde- naar de eerstelijnsgezondheidszorg in Engeland. Als voornaamste pro-argumenten 

werden de toegankelijkheid en flexibiliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg aangehaald. 

Ook het feit dat de zorg lokaal kan worden aangeboden, werd beschouwd als een voordeel. 

Dat groepen zoals asielzoekers en immigranten voornamelijk voor eerstelijnsgezondheidszorg 

zouden kiezen, speelt ook in het voordeel van een verschuiving van zorg. Verder wordt ook 

nog de onwil van sommige patiënten aangehaald om hun ziekte door de eerstelijnszorg te 

laten behandelen. Deze onwil is o.a. het gevolg van problemen rond vertrouwelijkheid, 

discriminatie en gebrek aan expertise van de huisarts (Denholm et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.  

Pro’s en contra’s vanuit het perspectief van de zorgverleners 

 

In een studie in Zuidoost-Londen (Engeland) onderzocht men of een grotere inmenging van 

Verschuiving standpunt patiënt: 

                         

             → pro:    - eerstelijnsgezondheidszorg is toegankelijk en flexibel 

                             - kan lokaal aangeboden worden 

                           - eerstelijnsgezondheidszorg kan immigranten en  

                                         asielzoekers beter bereiken 

 

 → contra:  - meerderheid wil status niet bekend maken aan huisarts 

                            - meerderheid wil zich niet laten behandelen door huisarts  

                                      als het op zijn HIV-infectie aankomt 

                           - zorgen omtrent expertise, vertrouwelijkheid informatie,  

                                      toegankelijkheid, herkend worden door familie of vrienden, 

                                      discriminatie en behoud van normaalheid 
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de eerstelijnsgezondheidszorg door de HIV-patiënten aanvaard zou worden en in welke mate 

de huisartsen bereid zijn bij te dragen tot deze verandering. Van de zeven huisartspraktijken 

die bevraagd werden, toonden er maar twee interesse in het opvolgen van de progressie van 

HIV en dit enkel bij patiënten die geen ART kregen. Geen enkele praktijk was bereid 

patiënten die ART kregen, op te volgen. Vier praktijken waren bereid de niet HIV-

gerelateerde aandoeningen te behandelen. De grootste redenen die huisartsen aanbrachten 

voor het niet willen monitoren van de HIV-patiënt waren tijdsdruk en gebrek aan expertise 

(Kegg et al., 2006). Een gedeeltelijke verschuiving van de zorg zou de werkdruk bij de 

specialist verminderen, zodat deze zich kan concentreren op de meest ingewikkelde gevallen. 

Er worden ook verscheidene contra-argumenten aangehaald. Zo zou een verschuiving van 

zorg kunnen leiden tot een verlies aan gecentraliseerde data, wat op zich implicaties zou 

hebben voor onderzoek en financiering. Een ander contra-argument is dat de diffusie van de 

zorg voor de routine HIV-patiënt in een onervaren eerstelijnsgezondheidszorg een bedreiging 

zou kunnen zijn voor het bestaande level aan expertise dat aanwezig is in de 

tweedelijnsgezondheidszorg. Ook het feit dat niet alle huisartsen gemotiveerd en of competent 

genoeg zijn om deze zorg op zich te nemen, kan voor problemen zorgen. Zeker in de steden, 

waar de werkdruk van de huisartsen al groot is, zal dit deze enkel verhogen (Singh, Dunford 

& Carter, 2001). 

Onderzoek toont aan dat HIV-specialisten zich minder comfortabel voelen bij het behandelen 

van aandoeningen zoals hyperlipidemie, diabetes, hypertensie en depressie in vergelijking met 

de huisarts. Door de hoge werklast verwijzen HIV-experten nu al patiënten door naar de 

eerstelijnsgezondheidszorg voor het behandelen van comorbiditeiten. Dit is positief aangezien 

de eerstelijnsgezondheidszorg beter vertrouwd is met deze aandoeningen en gebleken is dat 

zij meer tijd besteden aan het voorlichten van de patiënten i.v.m. risicogedrag. Data tonen aan 

dat sommige HIV-patiënten geen basiszorg zoals een mammografie of colorectale 

kankerscreening krijgen. Dit zou te verhelpen zijn als zij onder controle van de 

eerstelijnsgezondheidszorg vallen. Ook het probleem van het stijgend tekort aan artsen mag 

niet vergeten worden. Een goede taak verdeling tussen de verschillende actoren in de 

eerstelijnszorg is hiervoor noodzakelijk (Chu & Selwyn, 2011).  

 

Een op vragenlijsten gebaseerde studie in Zuid-Engeland onderzocht welke barrières de 

huisartsen ondervonden in de zorg voor HIV-patiënten. De grote meerderheid van de 

huisartsen (93%) voelde zich comfortabel in het behandelen van de niet HIV-gerelateerde 
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aandoeningen. Toch voelde 23% zich niet zeker in het onderscheiden van HIV- en niet HIV-

gerelateerde aandoeningen. Meer dan de helft van de huisartsen (60%) ging akkoord met de 

stelling dat zij, en niet de specialisten, comorbiditeiten zoals o.a. hypertensie, hyperlipidemie 

en diabetes zouden moeten behandelen. Ook het voorschrijven van gespecialiseerde 

geneesmiddelen werd als een barrière ervaren. Dit was voornamelijk het gevolg van 

onvoldoende kennis van HIV-therapieën (79%), ART-neveneffecten (72%) en medicatie 

interactie-effecten (46%). Andere structurele barrières waren: onvoldoende communicatie 

tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg, gebrek aan specifieke vergoeding, onvoldoende 

ervaring, training en tijd. De meerderheid van de ondervraagde huisartsen (67%) ging ervan 

uit dat hun patiënten liever hadden dat hun ziekte werd behandeld door HIV-specialisten. 

Slechts 34% toonde interesse in het geven van meer HIV-zorg in de toekomst en dit enkel 

wanneer ze geen ART moesten initiëren. Er werd een sterk significant negatief verband 

gevonden tussen het identificeren van tijdsgebrek als barrière en de interesse om meer HIV-

zorg op zich te nemen (Defty, Smith, Kennedy & Perry, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIV-specialist 

           → pro:  - daling werkdruk 

    - focus op ingewikkeldere patiënten 

    - voelen zich minder comfortabel bij het behandelen van  

                                                  comorbiditeiten 

   

         → contra:      - verlies gecentraliseerde data mogelijk, die nodig zijn voor  

                                                  onderzoek 

 

Huisarts 

  → pro:          - vertrouwd met behandelen van chronische ziekten 

                       - vertrouwd met behandelen comorbiditeiten 

    

                   → contra:       - tijdsdruk 

                                              - gebrek aan expertise 

      - problemen bij onderscheiden HIV- of niet HIV- 

                                                   gerelateerde aandoening 

                                               - gebrek aan interesse/ motivatie  
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3.3.  Gedeelde zorg: samenwerking met eerstelijnszorgverlening 

 

3.3.1. Welke stukken zorg kunnen er verschoven worden? 

 

In de Infectious Disease Clinics Of North America beschrijven Cohen en Mayer de 

belangrijkste aspecten van de eerstelijnsgezondheidszorg voor HIV-patiënten. Zij zijn van 

mening dat zowel medische, sociale als psychologische factoren met elkaar kunnen 

interageren en zo de eerstelijnsgezondheidszorg voor HIV-patiënten kunnen bemoeilijken. 

Zowel tweede- als eerstelijnsgezondheidszorg spelen een rol in de behandeling van HIV. De 

specialist speelt een centrale rol in het op punt stellen van de behandeling. Eens de patiënt is 

gediagnosticeerd en zijn medicatie op punt is gesteld, is het de taak van een goed 

geïnformeerde eerstelijnsgezondheidszorg om de patiënt te managen (Cohen & Mayer, 2007). 

 

Het snel identificeren van besmette patiënten is een vitale taak van de 

eerstelijnsgezondheidszorg. Zij staan immers in direct contact met personen die eventueel 

risicogedrag vertonen. Het is dan ook hun taak dit te detecteren. Hoe sneller de patiënt 

gediagnosticeerd wordt en een behandeling start, hoe beter zijn outcome. Een sterke 

zorgverlener-patiëntrelatie is een vereiste voor een succesvol management van de HIV-

geïnfecteerde patiënt. Een lange termijn relatie tussen beiden blijkt noodzakelijk voor een 

goed resultaat. De basis voor een goede relatie wordt gelegd bij het eerste contact. Patiënten 

moeten informatie krijgen via posters en campagnes, het gedrag van de zorgverleners moet 

aangepast zijn aan het type patiënt en de vertrouwelijkheid moet expliciet benadrukt worden. 

Het verschil herkennen tussen opportunistische infecties en niet HIV-gerelateerde 

aandoeningen is essentieel aangezien het niet behandelen van deze infecties levensbedreigend 

kan zijn. Een snelle telling van de CD4+ lymfocyten is hierbij cruciaal. De 

eerstelijnsgezondheidszorg moet dus getraind zijn in het herkennen van opportunistische 

infecties en heeft een belangrijke signaalfunctie naar de tweedelijnsgezondheidszorg. Ook 

wanneer de patiënt asymptomatisch is, is er goede zorg nodig. De stabiele patiënt valt onder 

de monitoring van de eerstelijnsgezondheidszorg en wordt om de drie maand opgevolgd. De 

eerstelijnsgezondheidszorg moet de patiënt bijstaan in de stress en angst die hij ondervindt na 

de diagnose. Ze moeten hem helpen bij het accepteren van de diagnose en het heroriëntatie 

van zijn levensverwachtingen. Patiënteneducatie speelt een centrale rol in de zorg voor de 

HIV-patiënt. De patiënt moet ingelicht worden over de verschillende stadia van HIV, het 

belang van medicatietrouw, de betekenis van het aantal CD4+ cellen, ART, de belangrijkste 
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transmissiewegen en strategieën ter preventie van transmissie. Blijvende educatie en therapie 

zijn essentiële taken van de eerstelijnsgezondheidszorg. De eerstelijnsgezondheidszorg moet 

positief gezondheidsgedrag introduceren en proberen te behouden. Dit houdt onder andere in: 

het promoten van therapietrouw, beweging, dieet en het elimineren van middelenmisbruik. 

Deze acties zullen resulteren in een verminderd risico op het ontwikkelen van niet HIV-

gerelateerde condities die geassocieerd zijn met een verhoogde kans op mortaliteit. Ook de 

preventie en behandeling van diabetes en ART- of medicatietoxiciteit behoren tot hun 

takenpakket. Verder staat de eerstelijnsgezondheidszorg ook in voor het vaccineren van de 

HIV-patiënt met het griep-, pneumokokken- en DTaPvaccin. (Cohen & Mayer, 2007). 

Aangezien zowel HIV als ART een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen met 

zich meebrengen, is ook het managen van de hieraan gelinkte risicofactoren cruciaal. Het 

behandelen van bepaalde risicofactoren zoals hypertensie, obesitas en dyslipidemie en het 

initiëren van een rookstop, dieet of beweging kan door de huisarts gedaan worden.(Denholm, 

Yong & Elliot, 2009). HIV-patiënten hebben ook vaak psychische problemen zoals o.a. 

aanpassingsproblemen, zware depressies, angststoornissen, slaapproblemen en drugsmisbruik. 

Deze problemen moeten gedetecteerd en aangepakt worden. Het organiseren van 

bijeenkomsten met lotgenoten kan helpen bij het omgaan met de ziekte (Cohen & Mayer, 

2007). Er wordt verwezen naar de zorg voor diabetes, waar monitoren, follow-up, 

behandeling van complicaties en indien noodzakelijk doorverwijzing, de taken van de 

eerstelijnsgezondheidszorg zijn (Singh, Dunford, Carter, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zouden taken van de eerstelijnsgezondheidszorg zijn? 

            

             - snelle detectie  HIV-patiënten 

             - detecteren en elimineren van risicogedrag 

             - langetermijnrelatie aangaan met patiënt 

             - patiënteneducatie 

             - vaccineren 

             - routinetesting 

             - benadrukken therapietrouw 

             - preventie en behandelen diabetes en andere comorbiditeiten 

             - aanpakken angststoornissen, depressies, slaapproblemen, alcoholmisbruik 

               enz. 
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3.3.2. Wat is er nodig om verschuivingen te kunnen doorvoeren? 

 

HIV specifieke training en ervaring 

 

Een observationele cohort studie van HIV-patiënten in 64 Ryan White CARE ziekenhuizen 

(Amerika) ging na door welk type arts de HIV-patiënt het best behandeld werd. De volgende 

kwaliteitsindicatoren werden gemeten: geven van ART, controleren virale lading, PCP 

profylaxis, PPD test (tuberculose huidtest), hepatitis C test, cervicaal uitstrijkje, geven van 

griepvaccin en het aantal consultaties. HIV-specialisten en getrainde huisartsen behaalden 

gelijke resultaten. Niet getrainde huisartsen behaalden lagere scores. De studie toont aan dat 

huisartsen, mits aangepaste training en expertise, hoge kwaliteitszorg kunnen geven aan HIV-

patiënten. De huisarts kan zich bijscholen door educatiesessies, medische conferenties en 

literatuur (Landon et al., 2005).  

 

Een retrospectieve cohort studie uitgevoerd in Seattle (Amerika) onderzocht het verband 

tussen de ervaring van de arts en het geven van medische zorg aan de HIV-patiënt. Ook de 

sterfteratio en het gebruik van medische diensten werd onderzocht. Patiënten van de minder 

ervaren artsen hadden minder kans om een eerstelijnszorgconsultatie te krijgen dan patiënten 

van meer ervaren artsen. Ook hadden patiënten van de meest ervaren artsen meer kans op het 

krijgen van een consultatie door een specialist in vergelijking met de patiënten bij de minder 

ervaren arts. Patiënten van de minder ervaren artsen kregen de minste medicatie en er werd 

minder gebruik gemaakt van laboratoriumdiensten. Patiënten van de minst ervaren artsen 

hadden meer kans om te sterven dan patiënten van de meer ervaren artsen. De betere follow-

up van de meer ervaren artsen leidde tot het vroeger detecteren van acute ziekten en snellere 

behandeling ervan. Ook het gebruik van meer medicatie en laboratoriumdiensten leidde tot 

een betere monitoring en een sneller ingrijpen bij opportunistische infecties, wat op zich 

resulteerde in een betere outcome. De resultaten tonen aan dat, sinds de introductie van ART, 

de inbreng van de eerstelijnsgezondheidszorg m.b.t. HIV steeds groter wordt. Een gebrek aan 

kennis van de snel evoluerende HIV-behandeling heeft een negatief effect op de outcome 

voor de HIV-patiënt. De resultaten suggereren dat de meer ervaren artsen meer zorg geven 

aan degene die het nodig hebben en minder aan degene die dit niet nodig hebben. De zorg van 

de meer ervaren artsen is ook effectiever in vergelijking met de zorg die door hun minder 

ervaren collega’s gegeven wordt (Kitahata et al., 2003).  
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Het verschil herkennen tussen opportunistische infecties en niet HIV-gerelateerde 

aandoeningen is essentieel aangezien het niet behandelen van deze infecties levensbedreigend 

kan zijn. Een snelle telling van de CD4+ lymfocyten is hier cruciaal. De 

eerstelijnsgezondheidszorg moet dus getraind zijn in het herkennen van opportunistische 

infecties en heeft een belangrijke signaalfunctie naar de tweedelijnsgezondheidszorg (Cohen 

& Mayer, 2007). Huisartsen die een HIV-trainingscursus gevolg hadden, voelden zich 

significant meer comfortabel in het managen van HIV-gerelateerde aandoeningen. Ze voelden 

zich meer up-to-date m.b.t. de HIV-medicatie en de neveneffecten hiervan (Defty et al., 

2010). De eerstelijnszorgverlener moet over enkele belangrijke vaardigheden beschikken, wil 

hij deels de zorg voor de HIV-patiënt op zich nemen. Zo moet hij in staat zijn de patiënt te 

screenen op eventueel risicogedrag. Hij moet informatie kunnen geven over de HIV-test en 

het reduceren van risicogedrag. Hij moet getraind zijn in het herkennen van symptomen 

gerelateerd aan HIV. Tenslotte moet hij ook kennis hebben over de HIV-specifieke 

behandeling en de medicatie (Hecht et al., 1999).  

 

 

Netwerk primary care   

 

Men heeft nood aan nieuwe modellen die de expertise van de HIV-expert combineren met de 

vier kenmerken van eerstelijnsgezondheidszorg. De zorg moet allesomvattend, gecoördineerd, 

continue en toegankelijk zijn (Chu & Selwyn, 2006). Continuïteit en coördinatie blijken 

essentieel voor een goede zorg. Deze elementen, die typische eigenschappen van de 

eerstelijnsgezondheidszorg zijn, verbeteren de outcome voor de HIV-patiënt. Zij moeten dus 

in de zorg worden opgenomen. Het netwerk moet voor iedereen toegankelijk zijn. Uit 

onderzoek is gebleken dat een goede toegankelijkheid essentieel is in de zorg voor HIV-

patiënten. Een goede toegankelijkheid zou de Quality of Life-score verbeteren, de kans op het 

krijgen van gepaste medicatie voor PCP verhogen, en zowel de kans op opnames in het 

ziekenhuis en spoedconsultaties verminderen (Hecht et al., 1999).  

 

 

Afspraken wie doet wat 

 

Zowel tweede- als eerstelijnsgezondheidszorg spelen een rol in de behandeling van HIV 

(Cohen & Mayer, 2007). Het is het belangrijk netwerken te ontwikkelen van 
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multidisciplinaire teams waar een goede taakverdeling aanwezig is. Niet alle last mag op de 

schouders van de huisartsen terecht komen. Ook andere zorgverleners en de patiënt zelf 

moeten ingeschakeld worden. Een studie die keek naar de effecten van gedeelde zorg door 

eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg in West-Londen, vond dat er een reductie van 

ziekenhuiswerkdruk was met 50% en een stijging van de werkdruk van de 

eerstelijnsgezondheidszorg, dit was een probleem aangezien de werkdruk hier initieel al zeer 

hoog was (Singh et al., 2001).  

 

 

 

Communicatie 

 

Ook de nood aan snelle en adequate communicatie wordt benadrukt. De informatie moet 

confidentieel maar toch snel te raadplegen zijn door de verschillende actoren in de 

gezondheidszorg. Er moet een vlotte communicatie zijn tussen eerste- en 

tweedelijnsgezondheidszorg (Defty et al., 2010). 

 

 

Onderzoek 

 

In een studie van EuroSIDA onderzocht men of het interval tussen consultaties van stabiele 

HIV-patiënten verlengd kon worden van drie naar zes maand. De reden hiervoor was dat 

ondanks de daling in totale kost voor de HIV-patiënt ( vnl. door reductie in ziekenhuiskosten) 

er nog steeds een hoge kost van behandeling is ten gevolge van ART en routine diagnostische 

tests (o.a. virale lading en CD4+ celtelling). Vorige studies wezen uit dat de grootste kans op 

therapiefalen optreedt in de eerste maanden na het starten van de behandeling. De patiënten in 

deze studie moesten daarom reeds één jaar stabiel zijn en een effectief ART regime hebben. 

Zes procent van de patiënten ondervond minstens een geval van behandelingsfalen in het 

eerste jaar na de baseline (start). Na drie maand was er een 0.3% kans op falen van de 

behandeling, deze steeg tot 2.2% na zes maand en tot 6.0% na twaalf maand. Virologisch 

falen kwam het meeste voor: 1.5% kans na zes maand en 4.6% na twaalf maand. In contrast 

hiermee was er een minder dan een procent probabiliteit dat er een ander type van 

behandelingsfalen zich voordeed in de eerste twaalf maand na baseline. Men concludeerde dat 

patiënten die goed reageerden op cART en al enige tijd stabiel waren, een lage kans hadden 
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op therapiefalen in de eerste drie tot zes maanden. Daarom zou voor dit type patiënt het 

interval tussen controles van drie naar zes maand kunnen verschuiven. Dit bespaart geld en 

tijd van zowel de patiënt als van de gezondheidszorg en zijn medewerkers. Men waarschuwt 

wel dat het mogelijk is dat een groter interval tussen consultaties kan leiden tot minder 

medicatietrouw wat op zich leidt tot een hoger risico op therapiefalen (Reekie et al., 2008).  

 

Onderzoek is nodig om te oordelen in welke mate de richtlijnen voor de algemene bevolking 

ook van toepassing zijn voor de HIV-patiënt. Aangezien de zorgverlener niet weet in welke 

mate deze even efficiënt of effectief zijn, zorgt dit voor een minder comfortabel gevoel. 

Onderzoek naar de efficiëntie en effectiviteit van het toepassen van deze algemene richtlijnen 

bij HIV-patiënten is nodig. Bij het instellen van een behandeling voor de HIV-patiënt moet 

men zich de volgende vragen stellen: ‘Leeft de HIV-patiënt nog lang genoeg om van de 

voordelen van de behandeling te genieten?’, ‘ Schaadt de conditie de patiënt?’ en ‘Zal de 

schade d.m.v. interventie dalen?’ (Justice, 2007).  

 

Onderzoek naar wie de zorg kan toedienen is noodzakelijk. In sommige Amerikaanse 

klinieken zijn nurse practitioners en physician assistants de eerstelijnsgezondheidsverleners 

voor HIV-patiënten. Er is weinig geweten over de kwaliteit van deze zorg. In een cross-

sectionele analyse vergelijken Amerikaanse onderzoekers de kwaliteit van zorg van nurse 

practitioners (NP’s) en physician asistants (PA’s) met de zorg van de artsen voor HIV-

patiënten. Aan de hand van acht parameters ging men de kwaliteit van zorg na. Men vergeleek 

het gebruik van ART, controle van virale lading, PCP profylaxis, PPD test, hepatitis C status 

gekend of niet, humaan papillomavirus (HPV) test, griepvaccinatie en bezoeken van de 

patiënt aan de zorgverlener. Voor zes van de acht parameters vond men gelijke resultaten bij 

NP’s, PA’s en HIV-experten. Voor twee parameters (PPD test en HPV test) scoorden de NP’s 

en PA’s beter dan de HIV-experten. In vergelijking met de niet HIV-expert, scoorden de NP’s 

en AP’s significant beter op zes van de acht parameters (hepatitis C en PCP profylaxis waren 

niet verschillend). Deze data tonen aan dat, onder bepaalde omstandigheden, NP’s en PA’s 

zorg kunnen verlenen die gelijkaardig, en voor sommige gevallen beter is, aan die van artsen. 

Noodzakelijk is dat de NP’s en PA’s beschikken over veel expertise, zich enkel focussen op 

HIV en werken in een team waar er een snel en vlot contact met de arts mogelijk is. Patiënten 

zouden NP’s en PA’s moeten zien in additie tot hun arts. Of NP’s en PA’s kosteneffectiever 

zouden zijn dan HIV-experten is onduidelijk, aangezien zij geneigd zouden zijn langere 
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bezoeken te hebben en meer tests te bestellen (Wilson et al., 2005).  

 

Aangezien HIV doorheen de jaren geëvolueerd is van een acuut doodsvonnis naar een 

chronische ziekte, heeft men nood aan een verandering in het zorgmodel. De follow-up 

bezoeken en de toegang tot zorg moeten vergemakkelijkt worden. Hierna moet onderzoek 

gedaan worden. In een prospectieve gerandomiseerde studie vergelijkt men de standaardzorg 

voor HIV-patiënten met een ‘Virtueel Hospitaal’. Enkel stabiele patiënten werden toegelaten. 

De patiënten werden twee jaar opgevolgd en na een jaar wisselden ze van standaardzorg naar 

Virtueel Hospitaal of omgekeerd. Het Virtueel Hospitaal is een op internet gebaseerd 

thuiszorgmodel voor HIV-patiënten. Zowel HIV-specialisten, apothekers, sociale werkers en 

psychiaters maken hiervan deel uit. Het bevat virtuele consultaties, telefarmacie, een virtuele 

bibliotheek en virtuele communicatie. De virtuele consultaties bestaan uit twee levels. Het 

eerste level zijn consultaties via videoconferentie, het tweede level zijn chatsessies voor 

dringende vragen of plotselinge problemen. Tijdens de sessies is het elektronisch 

patiëntendossier beschikbaar voor beide partijen. De telefarmacie laat de apotheek toe 

elektronische voorschriften te ontvangen en virtuele consultaties te houden i.v.m. 

therapietrouw en neven- of interactie-effecten. De apotheker kan de antiretrovirale medicatie 

per koerier opsturen naar de patiënt. De virtuele bibliotheek bevat gevalideerde informatie en 

links naar gevalideerde websites over HIV voor zowel zorgverlener als patiënt. De virtuele 

communicatie, tenslotte, liet dat patiënten toe informatie uit te wisselen over de ziekte, het 

project en nieuwe items of artikels. De technische evaluatie van het Virtueel Hospitaal was 

zeer goed. Het systeem werd door 85% van de patiënten makkelijker toegankelijker 

beschouwd in vergelijking. met de standaardaanpak. De patiënten voelden zich er comfortabel 

bij en 82% oordeelde dat het een vlotte en makkelijke manier van communiceren was. Bij de 

zorgverleners vond men gelijkaardige resultaten. Klinisch waren er gedurende deze twee jaar 

opvolging geen significante verschillen tussen de twee groepen. Ook de quality of life 

assessment toonde geen verschil tussen beide groepen. Opvallend was dat wanneer de studie 

eindigde, de meerderheid van de patiënten verder wou werken met het Virtueel Hospitaal. Dit 

werd toegelaten en het Virtueel Hospitaal wordt nu als routine zorg gebruikt in het ziekenhuis 

waar de studie werd gehouden. Hoewel de kosten niet expliciet onderzocht werden, kon men 

toch enkele dingen afleiden. Zowel de directe als indirecte kosten voor bloedtests zouden 

gelijk moeten zijn in beide groepen aangezien men hier niets aan veranderde. De indirecte 

kosten voor een medische consultatie zouden lager zijn voor de patiënten die deelnemen aan 

het virtueel hospitaal aangezien men tijd, plaats, infrastructuur en personeel bespaart. Zo was 
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de gemiddelde tijd van een online consultatie vijf minuten in vergelijking met een standaard 

consultatie in het ziekenhuis van gemiddeld 20 minuten. Zowel de directe als indirecte kost 

van medische bezoeken voor de patiënt zouden dalen aangezien er bespaard wordt op 

transportkosten, tijd van zich te verplaatsen en wachttijd. Tenslotte zou de kost voor 

antiretrovirale medicatie in beide groepen gelijk blijven aangezien deze hetzelfde blijft. De 

indirecte kost zou echter wel kunnen dalen, dankzij de vlotte werking van de telefarmacie 

waardoor de patiënt tijd bespaart (Leon et al., 2011).  

 

4. Discussie 
 

4.1. Contextualiseren resultaten 

 

Van de 23 gevonden teksten zijn er zes studies uitgevoerd in Amerika, vier in Engeland, twee 

in Spanje, een in Frankrijk en een in Europa in de EuroSidagroep. De rest van de teksten zijn 

papers. Deze beperkte geografische spreiding van de teksten beperkt het literatuuronderzoek. 

Met betrekking tot Europa zijn er slechts gegevens gevonden over Engeland, Spanje en 

Frankrijk. Dit zijn allemaal westerse landen. Over de Oost-Europese landen zijn geen studies 

gevonden. Dit is een sterke beperking. De studies betrokken zowel artsen als patiënten. De 

mening van de huisartsen en de patiënten kwam duidelijk naar voren. Uit de studies blijkt 

echter niet duidelijk wat de mening van de HIV-specialisten is over de verschuiving van de 

zorg. Ook dit is een beperking van het literatuuronderzoek. 

 

 

4.2. Eerstelijnszorg voor HIV versus health systems in Europa 

 

De zorg voor HIV-patiënten moet herbekeken worden. In het UNAIDS Global Report van 

2010 stelt men ‘treatment 2.0’ voor (figuur 13). Dit is een nieuwe aanpak om de HIV zorg te 

versimpelen en de toegang tot medicatie te vergroten. Met deze vernieuwde aanpak hoopt 

men zowel het aantal overlijdens als het aantal nieuwe infecties te doen dalen. Treatment 2.0 

wil een verbetering van de HIV aanpak op vijf vlakken.  

Eerst en vooral zou het medicatieregime verbeterd moeten worden. Er moet gestreefd 

worden naar minder pillen, minder toxiciteit en een langduriger resultaat van de 
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medicatie.  

 

Ten tweede streeft men naar een decentralisatie van de zorg. De testen voor het meten 

van virale lading en CD4+ cellen zouden niet langer enkel in gespecialiseerde 

omgeving moeten plaatsvinden. Als men deze testen decentraal zou kunnen aanbieden 

zou men de kost kunnen doen dalen en de toegang kunnen verhogen.  

 

Ten derde wil men, door minder hospitalisatie en een verbeterde en efficiëntere 

opvolging, kosten besparen.  

 

Als vierde punt wordt de nood aan verandering van zorgsystemen aangehaald. 

Simpelere diagnostische en behandelingsregimes zullen leiden tot meer 

gedecentraliseerde en geïntegreerde zorg. Zo zal men een effectieve, continue zorg 

kunnen ontwikkelen. Een herverdeling van de taken lijkt hierbij onontbeerlijk. 

 

Als vijfde en laatste punt wordt het belang van het mobiliseren van de gemeenschap 

aangehaald. Wanneer men de gemeenschap kan bereiken en mobiliseren, zal dit een 

positief effect hebben op toegang tot zorg en therapietrouw. Het doel is dat 

organisaties die ontstaan zijn en geleid worden door de gemeenschap, de druk op de 

gezondheidssystemen gedeeltelijk wegnemen (UNAIDS, 2010). 

 

Figuur 13: vijf peilers van Treatment 2.0 

Bron: UNAIDS, 2010 
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Uit de resultaten blijkt dat een deel van de zorg voor stabiele HIV-patiënten zou kunnen 

verschuiven van de tweede- naar de eerstelijnsgezondheidszorg (Singh et al., 2001). Enkele 

belangrijke voorwaarden voor een goede zorg voor HIV-patiënten komen duidelijk naar voren.  

Ten eerste moet de zorg multidisciplinair en voor iedereen toegankelijk zijn. Een 

goede coördinatie tussen de verschillende zorgverleners is noodzakelijk (Chu en 

Selwyn, 2011).  

 

Als tweede belangrijk aspect van de zorg wordt therapietrouw aangehaald. 

Therapietrouw is een conditio sine qua non. Studies tonen aan dat zelfs een relatief 

kleine daling in therapietrouw een verhoogde kans geeft op het falen van ART. De 

meest voorkomende redenen voor het niet volgen van het medicatieregime blijken: het 

aantal, de frequentie en de neveneffecten van de medicatie. De laatste jaren daalde 

echter het aantal pillen en de frequentie ervan. Daarentegen spelen de optredende 

neveneffecten een steeds grotere rol. Het minimaliseren van de neveneffecten verhoogt 

de trouw van de patiënt aan het medicatieregime (Zabinski, 2006).  

 

Ten derde wordt het creëren van een lange termijn relatie benadrukt. Bij een 

chronische ziekte is het belangrijk dat er een lange termijn relatie ontstaat tussen 

zorgverlener en patiënt. Dit geldt dus ook voor HIV (Cohen & Mayer, 2006).  

 

Een vierde belangrijk kenmerk van de zorg voor HIV-patiënten is het tijdig 

identificeren en behandelen van comorbiditeiten. Uit onderzoek blijkt dat het aantal 

HIV-patiënten dat sterft aan een HIV-gerelateerde aandoening daalt en er een stijgende 

trend is van het aantal patiënten dat sterft aan een niet HIV-gerelateerde aandoening. 

De patiënt heeft, ten gevolge van de verbeterde overleving, steeds vaker last van niet 

HIV-gerelateerde comorbiditeiten (Martinez et al, 2007). De meest voorkomende 

comorbiditeiten bij HIV-patiënten zijn: hypertensie, hepatitis C, hyperlipidemie, 

diabetes, niet HIV-gerelateerde kankers, longaandoeningen en cardiovasculaire 

aandoeningen (Cohen & Mayer, 2007; Onen et al., 2007). Ook de hoge incidentie van 

alcohol- , middelenmisbruik en roken was opvallend. Deze factoren dragen bij tot het 

ontwikkelen van comorbiditeiten die geassocieerd zijn met een hogere mortaliteit. Zij 

moeten daarom ook bijzondere aandacht krijgen (Cohen & Mayer, 2007).  
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Een vijfde aspect dat zeker niet vergeten mag worden is de hoge incidentie van 

angststoornissen, depressies en andere mentale aandoeningen. De mentale gezondheid 

van de HIV-patiënt is een belangrijk aandachtspunt (Cohen & Mayer, 2007; Justice, 

2007; Denholm et al., 2009).   

 

Ten zesde staat net zoals bij andere chronische aandoeningen patiënteneducatie 

centraal in de behandeling en opvolging van de patiënt. De patiënt moet weten wat zijn 

ziekte inhoudt en hoe hij het best ermee kan omgaan. De zorgverleners leren hem 

welke dingen hij kan doen om beter met zijn ziekte om te gaan en om complicaties te 

vermijden. Hij moet leren risicogedrag en transmissie te vermijden (Denholm et al., 

2009; Cohen & Mayer, 2007; Martinez et al., 2007).  

 

Tenslotte wordt ook het belang van vroegdetectie en een snelle opvolging benadrukt. 

Patiënten die zich niet bewust zijn van hun HIV-status, hebben meer kans om de 

ziekte door te geven. Zij tonen zich ook pas bij de arts wanneer de gevolgen van de 

ziekte al ernstig en mogelijk niet meer reversibel zijn. Een snelle opvolging tussen 

detectie en start behandeling is noodzakelijk. (Girardi et al., 2007; Likatavicius & Van 

de Laar, 2010).  

 

Uit deze resultaten blijkt dus dat er een gedeeltelijke verschuiving van de zorg voor HIV-

patiënten mogelijk is. Verschillende taken zoals patiënteneducatie, het bevorderen van 

therapietrouw, vroegdetectie, behandelen van comorbiditeiten, psychosociale begeleiding, 

detecteren en elimineren van risicogedrag en het aangaan van een lange termijn relatie kunnen 

door de eerstelijnsgezondheidszorg uitgevoerd worden. Als men deze verschuiving wil 

doorvoeren moeten ook de barrières die beide groepen (zorgverleners en patiënten) tegen de 

verschuiving ondervinden, weggewerkt worden. Zo wil een groot aantal van de patiënten zijn 

HIV-positieve status niet bekend maken aan de huisarts. Sommige patiënten willen ook niet 

dat de huisarts hun HIV opvolgt. Verder maken de patiënten zich zorgen over de expertise 

van de huisarts, de vertrouwelijkheid van de informatie, de toegankelijkheid tot de zorg en het 

herkend worden door familieleden of vrienden in de huisartsenpraktijk (Sing et al., 2001; 

Kegg et al., 2007; Petchey et al., 2000). Voor alle betrokken zorgverleners rondom de HIV-

patiënt is een specifieke HIV-training onmisbaar. Dit zal het vertrouwen van de patiënt in de 

expertise van de zorgverlener verhogen en zal de zorgverlener bekwamer maken. De 
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verschuiving zal zorgen voor een verminderde werkdruk bij de HIV-specialisten. Deze 

kunnen zich richten op de meest ingewikkelde gevallen. Een goede taakverdeling in de 

eerstelijnsgezondheidszorg voor HIV is onontbeerlijk aangezien de werkdruk van de 

huisartsen reeds hoog is en er ook sprake is van een tekort aan huisartsen (Justice, 2007). Het 

inschakelen van, specifiek voor HIV getrainde, nurse practitioners en physician assistants, 

wiens kwaliteit van zorg evenwaardig blijkt aan die van de HIV-expert, zou een handig 

hulpmiddel zijn in het verminderen van de werkdruk voor de huisarts (Wilson et al., 2005).  

 

Lessen kunnen getrokken worden uit het Braziliaans ‘Nationaal AIDS Programma’ (NAP) , 

dat wereldwijd erkend wordt als een succesverhaal. Dit programma wordt gezien als het 

voorbeeld van een geïntegreerde aanpak van HIV-preventie, -zorg en -behandeling. 

Basiskenmerken van dit programma zijn: het wegwerken van stigma en taboe rond HIV, het 

geven van voorlichtingsprogramma’s en de gratis toegang tot ART. De impact van het 

programma is groot. Dankzij het NAP ligt de HIV-incidentie in Brazilië veel lager dan wat de 

Wereldbank in 1990 voorspelde. De HIV-mortaliteit is met 50% gedaald en ook de 

hospitalisatiedagen zijn drastisch gedaald. Geschat wordt dat de investering van 232 miljoen 

Amerikaanse Dollar in 2001, nu resulteert in een besparing van 1.1 miljard Amerikaanse 

Dollar. Onderzoekers menen dat er een belangrijke les te leren valt uit de Braziliaanse HIV-

aanpak. Deze les houdt in dat er geen homogene HIV-epidemie en dus ook geen universele 

aanpak bestaat. De manier waarop een land op de HIV-epidemie reageert, is afhankelijk van 

zijn historische, culturele, socio-economische en gouvernementele situatie (Berkman A., 

Garcia J., Muñoz-Laboy M., Paiva V. & Parker R., 2005).  

 

Europa is een werelddeel met sterk verschillende culturele, sociale en economische entiteiten. 

We kunnen stellen dat er geen universele aanpak voor Europa mogelijk is. Hoewel de 

doelstellingen dezelfde zijn: verminderen van het aantal aids-overlijdens en nieuwe HIV-

besmettingen, zal de aanpak om deze te bereiken verschillen. Er moet rekening gehouden 

worden met de getroffen populatie, historische, culturele, socio-economische en 

gouvernementele situatie van een bepaald land.  

De resultaten uit de literatuurstudie zijn vooral gebaseerd op West-Europa. Hier vindt men 

een gestabiliseerde epidemie waar de HIV-patiënten voornamelijk last hebben van niet HIV-

gerelateerde comorbiditeiten. Dit biedt de mogelijkheid tot een herverdeling van de taken. 

Een horizontale aanpak van de HIV-problematiek lijkt hier dan ook aangewezen. Zo kan men 
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verschillende zorgaspecten integreren en een continue zorg aanbieden. Door de chronische 

aard van de ziekte kan men aandacht besteden aan de globale zorg voor de patiënt. Net zoals 

bij de zorg voor diabetes wordt de controle van de ziekte dan slechts een aspect van de zorg. 

Andere aspecten zoals familiale omstandigheden, werk, psychosociaal welzijn en behandeling 

van andere comorbiditeiten kunnen ook geïntegreerd worden in de zorg. 

Ook Oost-Europa moet streven naar een duurzame HIV zorg. In de huidige situatie lijkt dit 

echter nog niet mogelijk. De prioriteiten lijken hier volledig anders te liggen. De toegang tot 

zorg is laag en het fenomeen van informele betalingen ontregelt de gezondheidszorg. De 

slechte economische situatie lijkt de verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg tegen te 

houden. Bovendien is hier, in tegenstelling tot in West-Europa, nog geen daling van de aids-

gerelateerde overlijdens waarneembaar (UNAIDS, 2010). De HIV-besmetting in Oost-Europa 

is nog niet geëvolueerd naar een controleerbare, chronische aandoening. Een verticale aanpak 

lijkt hier dan ook meer aangewezen om de epidemie op korte termijn onder controle te 

krijgen. Op lange termijn moet er echter gestreefd worden naar de ontwikkeling van een 

goede eerstelijnsgezondheidszorg die, net zoals in West-Europa, de zorg op zich zou kunnen 

nemen. Een verticaal HIV programma zou zich moeten richten op de meest getroffen 

populaties, namelijk: de IDU’s en prostituees. Deze groepen bereiken is een cruciaal element. 

In de meeste Oost-Europese landen zijn er al initiatieven waarbij men gebruik maakt van 

naalduitwisselingsprogramma’s en opioïde substitutietherapieën. Een goed voorbeeld hiervan 

is Estland. Sinds 2000 kent Estland een van de grootste HIV-epidemieën van Europa. De 

IDU’s zijn hier de grootst getroffen groep. Dankzij een efficiënte aanpak is het aantal HIV-

infecties nu stabiel. Het introduceren van verschillende naalduitwisselingsprogramma’s en 

opïoide substitutietherapieën voorkomt een verdere stijging van het aantal geïnfecteerden. 

Ook het vergroten van de toegang tot zorg voor deze specifieke groep draagt bij aan de 

positieve uitkomst. Het wegwerken van stigma en taboe is essentieel wil men IDU’s kunnen 

bereiken. Zolang drugverslaafden als misdadigers beschouwd worden, zullen zij zich 

terugtrekken naar moeilijk bereikbare locaties en dit zal de zorg bemoeilijken (WHO, 2008). 

Als men op lange termijn wil evolueren naar een horizontalere aanpak, zal er zowel een 

investering in opleiding, infrastructuur en middelen moeten gebeuren. Net zoals in Brazilië en 

Estland lijkt het essentieel dat de gemeenschap bij de HIV problematiek betrokken wordt. 

Ngo’s staan dichter bij de bevolking en kunnen deze zo misschien makkelijker bereiken. Ook 

anticiperen op bepaalde trends is noodzakelijk. Het zuiden van West-Europa kampte, na zijn 

IDU gerelateerde HIV-epidemie, met een groot probleem van heteroseksuele transmissie. Dit 

fenomeen is ook al merkbaar in Oost-Europa, waar de heteroseksuele transmissie en de 
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incidentie van HIV bij vrouwen reeds gestegen is (UNAIDS, 2010). 

 

 

4.3. Zorgpaden 

 

4.3.1. Definitie en ontwikkeling zorgpad 

 

De European Pathway Association definieert een zorgpad als volgt: “Een zorgpad of klinisch 

pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van 

zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een 

gedefinieerd tijdskader” (Sermeus et al., 2009). Een zorgpad is dus een plan dat de doelen 

voor de patiënt omschrijft en de volgorde en timing van de noodzakelijke stappen om dit te 

bereiken, weergeeft. Men probeert de zorg op de meest efficiënte manier te organiseren en 

aan te bieden. Het zorgpad heeft verschillende doelstellingen. Zo selecteert een zorgpad de 

‘best practice’ wanneer er twijfel is over welke aanpak de beste is. Men kijkt naar de relatie 

tussen de verschillende stappen van het zorgproces en probeert deze beter te coördineren en 

tijdsverlies tegen te gaan. Het zorgpad geeft alle gezondheidsmedewerkers een gelijkaardig 

plan, zodat iedereen elkaars rol kan zien en begrijpen. Het vermindert de documentatielast en 

zorgt voor een raamwerk van data zodat zorgverleners kunnen zien hoe vaak en waarom 

bepaalde patiënten niet het vooraf vastgelegde traject volgen. Tenslotte zorg het zorgpad voor 

een verbeterde patiëntentevredenheid omdat zowel patiënt als familieleden over de zorg 

geïnformeerd worden (Pearson, Goulartfisher & Lee, 1995).  

 

Het ontwikkelen van een zorgpad houdt verschillende stappen in. Eerst wordt het onderwerp 

gekozen. Dit zou een veel voorkomende aandoening moeten zijn die ook hoge kosten met 

zich meebrengt. Vervolgens wordt er een team aangeduid. Het is hierbij belangrijk dat het 

gaat om een multidisciplinair team. Een actieve rol en participatie van de arts is cruciaal bij 

het ontwikkelen en het implementeren van een zorgpad. Gebrek aan betrokkenheid van de arts 

kan leiden tot het falen van het zorgpad. Daarna wordt de huidige aanpak geëvalueerd. Aan de 

hand van data gaat men na waar de problemen zich bevinden en op welke elementen men zich 

moet focussen. Hierna gaat het multidisciplinair team in de literatuur op zoek naar de ‘best 

practice’. Vaak ondervindt men hier een gebrek aan evidence based literatuur. Men kan dan 

eventueel benchmarking toepassen. De opmaak van een zorgpad varieert per aandoening. 
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Elke zorgpad zou echter wel een taak-tijdsmatrix moeten hebben. Ook het hanteren van een 

checklist voor de implementatie van het zorgpad wordt sterk aangeraden. De implementatie 

van een zorgpad is vaak een uitdaging. Enkele cruciale elementen mogen hierbij niet vergeten 

worden. Zo zijn educatie van alle deelnemende zorgverleners en het verduidelijken van 

iedereen zijn rol essentiële stappen om de implementatie vlot te laten verlopen. Tenslotte 

moet het zorgpad regelmatig geëvalueerd worden. Via vooraf vastgelegde doelstellingen kan 

men nagaan of het zorgpad voldoet aan de eisen (Every et al., 2000).  

 

Het 30 stappenplan dat ontworpen werd door het Centrum voor Ziekenhuis- en 

verplegingswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven om een zorgpad te 

ontwikkelen, is recent herwerkt tot een 7-fasenmodel voor de ontwikkeling, implementatie, 

evaluatie en continue opvolging van een zorgpad. Het is te gebruiken voor zowel intra-, extra- 

als voor transmurale zorgprojecten.  

 

 

Figuur 14: 7-fasenmodel 

BRON: Vanhaecht & Sermeus, 2009 

 

Het 7-fasenmodel bestaat uit een screeningsfase, een projectmanagementfase, een 

diagnosestellings- en objectiveringsfase, een ontwikkelingsfase, een implementatiefase, een 

evaluatiefase en een continue opvolgingsfase. Elke fase op zich doorloopt de kwaliteitscirkel 

van Deming (Plan, Do, Check en Act) (zie figuur 14) (Vanhaecht & Sermeus, 2009).  

In de eerste fase, de screeningsfase, gaat men na of een zorgpad de juiste methodiek is voor 

het oplossen van het probleem. Soms volstaat het een nieuw protocol op te stellen en is er 

geen zorgpad nodig. Wanneer er problemen zijn in verband met coördinatie, communicatie, 

transparantie, standaardisatie en opvolging kan men het ontwikkelen van een zorgpad in 

overweging nemen. Een multidisciplinair team zit samen en beslist over het wel of niet 

opstarten van een nieuw zorgpad. Fase twee start wanneer men de beslissing neemt tot het 

Fase 1: Screening: Nagaan of zorgpad geschikte 

tool is 

Fase 2: Projectmanagement fase 

Fase 3: Diagnosestelling & objectivering (“as-is”) 

Fase 4: Ontwikkeling van het zorgpad 

Fase 5: Implementatie van het zorgpad 

Fase 6: Evaluatie van het zorgpad 

Fase 7: Continue opvolging 
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opstellen van een zorgpad. In deze fase bakent men het zorgproces waarvoor een zorgpad 

gemaakt wordt af en stelt men het team samen. Er wordt een projectstructuur ontworpen voor 

zowel het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het zorgpad. Het pad wordt duidelijk 

afgebakend. Dit heeft zowel betrekking op het ziektebeeld (in- en exclusiecriteria) als op het 

tijdskader. Het project wordt uitgewerkt door een kernteam dat geassisteerd wordt door een 

professionele werkgroep. In derde fase, de diagnosestellings- en objectiveringsfase, evalueert 

men het huidige zorgproces vanuit vier verschillende standpunten. Zowel informatie uit de 

eigen organisatie, de perceptie van patiënt en familie, de beschikbare evidentie en de visie van 

externe partners speelt hierbij een rol. Het doel van deze fase is om objectieve informatie te 

verzamelen die men kan gebruiken om het zorgproces aan te passen. In fase vier ontwikkelt 

men het pad o.b.v. de reeds verzamelde objectieve informatie. De definitieve en tussentijdse 

doelstellingen worden vastgelegd, de sleutelinterventies worden op een tijdsas geplaatst en er 

wordt een rapportagesysteem opgesteld. Wanneer het pad volledig is uitgewerkt, start fase 

vier. Het pad wordt getest op een beperkt groep patiënten en aangepast waar nodig. 

Rolverdeling, feedback en communicatie staan hier centraal. Na de implementatie- volgt de 

evaluatiefase. Men kijkt of de problemen die er waren voor het zorgpad werd ingevoerd, 

verdwenen zijn en men gaat na of de doelstellingen behaald worden. Als de resultaten positief 

zijn wordt het pad gebruikt in de praktijk. Continue opvolging is echter noodzakelijk 

(Vanhaecht & Sermeus, 2009).  

 

 

 

4.3.2.  Zorgpad voor HIV-patiënten 

 

In zijn boek, The Innovator’s Prescription, pleit Clayton Christensen voor een disruptie van de 

gezondheidszorg. Hij meent dat er nood is aan een nieuw business model voor chronische 

ziekten. De patiënt moet centraal staan en zijn verantwoordelijkheid opnemen. Clayton pleit 

voor het decentraliseren van de zorg waar mogelijk. Promoten van gezondheid, 

patiënteneducatie en zelfmanagement zullen steeds belangrijker worden. Wanneer men naar 

de taakverdeling in de zorg gaat kijken, moet men rekening houden met het 

subsidiariteitsprinicpe. Dit stelt dat hogere instanties geen taken moeten uitvoeren die door 

lagere instanties gedaan kunnen worden (Clayton, 2009).  

 

Een zorgpad zou de taakverdeling van de zorgverleners betrokken bij de HIV-zorg kunnen 
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verduidelijken. Het zorgpad van de HIV-patiënt zou starten bij de initiële diagnose. Via 

laboratoriumresultaten kan men de progressie van de ziekte inschatten. De eerstelijns-

zorgverleners kunnen in samenspraak met de patiënt en de specialist, zijn noden te bepalen. 

Het eventueel opstarten van ART is en blijft de taak van de specialist. Net zoals bij de zorg 

voor diabetespatiënten zou het mogelijk zijn om zorgverleners op te leiden tot HIV-

educatoren (cfr. diabeteseducatoren). Deze HIV-educatoren zouden samen met de patiënt zijn 

individueel zorgpad, afhankelijk van zijn noden, kunnen samenstellen. Deze educator kan 

patiënteneducatie geven, therapietrouw promoten, risicogedrag blootstellen en elimineren en 

een psycholoog inschakelen indien nodig. Dit zijn allemaal taken die de HIV-educator, als 

element van de eerstelijnsgezondheidszorg, kan uitvoeren. De huisarts en 

thuisverpleegkundige zouden instaan voor het behandelen van eventuele comorbiditeiten. Het 

is de huisarts die beslist wanneer er nood is aan inbreng van de tweede- of 

derdelijnsgezondheidszorg. Het belangrijkst element in deze vernieuwde aanpak zou echter 

het zelfmanagement van de patiënt zijn. De toenemende informatisering moet de 

mogelijkheid geven aan de patiënt om zijn eigen zorg te sturen. Het zorgpad zou slechts een 

beperkte tijd duren. Wanneer de patiënt vertrouwd is met zijn ziekte en de daarbij horende 

aspecten kan het traject stopgezet worden. De zorg en opvolging blijft vanzelfsprekend 

voortduren. Een zeer interessante studie uitgevoerd in Spanje geeft een mogelijk 

toekomstbeeld voor de zorg voor HIV-patiënten weer. Stabiele HIV-patiënten maakten daar 

gebruik van een ‘Virtueel Hospitaal’. Dit bevatte virtuele consultaties, telefarmacie, een 

virtuele bibliotheek en virtuele communicatie. Zowel HIV-specialisten, apothekers, sociale 

werkers en psychiaters maakten hier deel van uit (Leon et al., 2011). Dit lijkt een optie voor 

de toekomst. De patiënt zou elektronisch zijn laboratoriumresultaten kunnen ontvangen en 

deze, indien nodig, online kunnen bespreken met de arts via een Virtueel Hospitaal. De zorg 

is zo decentraal, tot op het niveau van de patiënt thuis. Een integratie van de complete zorg, 

zowel HIV als andere aandoeningen, via een Virtueel Hospitaal is een streefdoel voor de 

toekomst. Zowel de klinische resultaten, tevredenheid en kosteneffectiviteit van de studie 

waren alvast veelbelovend.  

 

4.4. Randvoorwaarden 

Als deelaspecten van de zorg voor de HIV-patiënt zouden verschuiven van de tweede- naar de 

eerstelijnsgezondheidszorg zijn er een aantal voorwaarden die zeker vervuld moeten worden. 

Ten eerste moeten de zorgverleners van de eerstelijnsgezondheidszorg een adequate 

HIV-training krijgen. Deze training verhoogt de expertise van de zorgverleners en kan 
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de barrière: ‘gebrek aan expertise’, die de HIV-patiënten hebben tegen de 

eerstelijnszorg, wegnemen (Singh et al., 2009; Defty et al., 2010; Hecht et al., 2009).  

 

Ten tweede moeten de verschillende taken van de zorg voor HIV-patiënten op de 

laagst mogelijk ‘lijn’ uitgevoerd worden zonder dat daarbij de kwaliteit van de zorg 

verloren gaat. Een goede taakverdeling is essentieel. Het is niet de bedoeling dat de 

huisarts, wiens werkdruk al hoog is, alle taken op zich neemt Een zorgpad zou deze 

taken kunnen verduidelijken (Justice, 2006). 

 

Ten derde is er een goede communicatie en coördinatie nodig tussen zorgverleners 

onderling en patiënt en zorgverlener. Ook data, die nodig zijn voor onderzoek, mogen 

niet verloren gaan.  

 

Als vierde voorwaarde kan gesteld worden dat er duidelijke afspraken rond een 

adequate vergoeding moeten gemaakt worden. Het is belangrijk een zo goed mogelijk 

zorg met een zo laag mogelijk kostenplaatje te geven.  

 

Ten vijfde moet de zorg kwaliteitsvol zijn en blijven. De 8 dimensies van kwaliteit 

moeten aanwezig zijn: veiligheid, doelmatigheid, doeltreffendheid, patiënt-centraal, 

tijdigheid, billijkheid, continuïteit en integratie (Institute of Medicine, 2010).  

 

Een zesde randvoorwaarde voor de verschuiving van zorg lijkt echter dat men 

rekening houdt met de specifieke situatie van een bepaald land. Zo ziet men in West-

Europa een nieuwe stijging in het aantal HIV-infecties bij MSM. Nieuwe campagnes, 

voorlichtingsprogramma’s, partnernotificatiesystemen en preventieve maatregelen 

moeten hier geïntroduceerd worden (Hamers & Downs, 2004). 

 

 

4.5. Pistes voor bijkomend onderzoek 

 

Onderzoek naar de manier waarop men de eerstelijnszorg met de HIV-refentiecentra kan laten 

samenwerken is noodzakelijk. Er vallen misschien lessen te leren uit de zorg voor tbc-

patiënten. Net zoals de HIV-epidemie was de tbc-epidemie initieel nauwelijks te behandelen 

en een acuut doodsvonnis. Met het oprichten van sanatoria (waar de tbc-patiënten behandeld 
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werden) en het verbeteren van de medicamenteuze behandeling daalde de mortaliteit van tbc 

echter drastisch. Zo daalde deze met 40% tussen 1990 en 2010 (WHO, 2011). Sanatoria 

werden afgeschaft en tbc is nu goed behandelbaar. Hetzelfde fenomeen zou zich op lange 

termijn ook voor HIV kunnen voordoen. 

 

In sommige landen (voornamelijk in Oost-Europa) zijn er nog altijd geen of nauwelijks 

gegeven betreffende HIV beschikbaar. Als men een goed zicht op de epidemie en de evolutie 

ervan wil krijgen, zijn zo’n cijfers onmisbaar. Ook onderzoek naar de verschillende 

zorgaanpakken en hun effect is noodzakelijk. Tenslotte moet er verder onderzoek gebeuren 

naar de verschillende medicatie en de bijhorende neveneffecten. Het feit dat het medicament 

Truvada preventief werkt, biedt vele mogelijkheden voor de toekomst (Het Nieuwsblad, 

2012).  

 

 

5. Conclusie 

 

Een gedeeltelijke verschuiving van de zorg voor HIV-patiënten lijkt mogelijk. De 

eerstelijnsgezondheidszorg zou verschillende taken op zich kunnen nemen: patiënteneducatie, 

bevorderen therapietrouw, detecteren en elimineren van risicogedrag, behandelen 

comorbiditeiten, psychosociale begeleiding en het monitoren van de  progressie van de ziekte. 

De patiënt zelf kan ook enkele taken op zich nemen. Zo zou hij m.b.v. de toenemende 

informatisering zijn eigen zorg kunnen regelen en zijn resultaten zelf opvragen. Het instellen 

en veranderen van het ART regime zou een taak van de specialist blijven. Als men een 

gedeeltelijke verschuiving van de zorg wil doorvoeren, moet men rekening houden met de 

specifieke context van een bepaald land. Er moet gekeken worden naar de socio-economische 

situatie, cultuur en  historiek van een land. Verder moet men kijken welke infrastructuur, 

middelen en mensen er beschikbaar zijn. Ook met de soort epidemie en de getroffen populatie 

moeten rekening gehouden worden. De context waarin men de zorg aanbiedt, verschilt dus. 

De zorg zou echter overal dezelfde kenmerken moeten vertonen. Er moet gestreefd worden 

naar een duurzame, geïntegreerde zorg. Een goede coördinatie en communicatie is hierbij 

noodzakelijk. De zorgverleners moeten specifieke training krijgen om hun expertise te 

vergroten. De kwaliteit van de bestaande zorg mag niet verloren gaan. Een zorgpad zou de 

taakverdeling tussen de verschillende zorgverleners kunnen verduidelijken en de zorg zo 



49 
 

efficiënt mogelijk aanbieden. Het introduceren van HIV-educatoren lijkt een optie voor de 

toekomst.  
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Bijlage 1 : verklarende woordenlijst 
 

 

Aids: verworven immunodeficiëntiesyndroom veroorzaakt door het retrovirus HIV. 

 

Anemie: bloedarmoede. 

 

CD4+ T-cellen: groep lymfocyten die het immuunsysteem coördineert wanneer het wordt 

aangevallen. 

 

Condyloma acuminatum: genitale wratten. 

 

Diabetes mellitus: suikerziekte. 

 

DTaP vaccin: vaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest. 

 

Dyslipidemie: verzamelnaam voor uiteenlopende stoornissen in de vetstofwisseling. 

 

Gastro-intestinale reflux: het periodiek terugvloeien van maagzuur in de slokdarm. 

 

ART: verzamelnaam voor combinaties van antiretrovirale therapie. 

 

HIV: een snel muterend retrovirus dat aids veroorzaakt. Het valt de CD4+ T-cellen aan en 

vernietigt ze. 

 

Hepatitis C: virale leverontsteking. 

 

 

Herpes zoster: gordelroos. Deze ziekte geeft,op waterpokken gelijkende, gegroepeerde 

blaasjes op de huid. 

 

Hypercholesterolemie: verhoogd cholesterolgehalte. 

 

Hypertensie: hoge bloeddruk. 

 

Hypogonadisme: verminderde hormonale werking van de geslachtsklieren. 

 

Kaposi sarcoom: deze soort van kanker, veroorzaakt door het humaan herpesvirus 8, begint 

meestal in de bloedvaten van de huid. 

 

Kwaliteitscirkel van Deming: ontwikkeld door Edwards Deming. Bestaat uit vier acties: plan, 

do, check en act. Deze cirkel wordt vaak gebruikt in TQM (total quality management) om de 

kwaliteit continu te verbeteren. 

 

Lipodystrofie: stoornis in de vetstofwisseling. 

 

Maligniteiten: kwaadaardige tumoren. 

 

Neoplasie: nieuwvorming 
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Perifere neuropathie:verstoring van het perifeer zenuwstelsel. 

 

Pneumocystis carinii pneumonie (PCP): vaak voorkomende opportunistische infectie bij HIV. 

Longontsteking veroorzaakt door de schimmel pneumocystis jiroveci. Ziekte wordt nu 

pneumocystis jiroveci pneumonie genoemd. 

 

Renale aandoeningen: aandoenigen van de nieren. 

 

Toxoplasmose: infectieziekte veroorzaakt door de parasiet toxoplasma gondii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


