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Toegang tot PrEP in Nederland

Geachte mevrouw Schippers,
Jaarlijks worden in Nederland nog steeds meer dan 1000 nieuwe hiv-infecties vastgesteld.
Er is een nieuwe preventie methode beschikbaar die dit aantal kan terugbrengen, maar die wordt
in Nederland niet toegepast. Hierdoor lopen meer mensen dan nodig een levenslange chronische
infectie met hiv op en vinden er meer hiv-transmissies plaats die eigenlijk voorkomen kunnen
worden.
Wij vinden dit niet acceptabel, lichten graag toe waarom en roepen u op tot actie.
PrEP biedt een kans
PrEP is een nieuwe preventiemethode. Dit bestaat uit het slikken van een pil die voorkomt dat je
hiv oploopt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat PrEP zeer goed tegen hiv beschermt.
Demonstratiestudies laten zien dat gebruik ook in de praktijk een hoog beschermend effect
oplevert. Richtlijnen van WHO en UNAIDS bevelen aan om PrEP aan te bieden aan mensen met een
verhoogd risico op hiv. Een aantal landen heeft PrEP dan ook beschikbaar gesteld: de Verenigde
Staten, Kenia, Israël, Canada en Frankrijk. De ervaringen in San Francisco zijn spectaculair: onder
657 mensen die tussen 2012 en 2015 PrEP kregen is er geen enkele hiv-infectie gevonden, terwijl
ze voorheen veel risico liepen.
Dat roept de vraag op waarom we in Nederland de brede inzet van een dergelijk effectief
instrument voor de preventie van hiv laten liggen. Toegang tot PrEP in Nederland is gelimiteerd tot
370 personen in een demonstratieproject van de GGD Amsterdam naar de praktische
toepasbaarheid.
Kans voor minder hiv in Nederland
In Nederland zetten we al langer in op een pakket aan hiv-preventie strategieën: educatie,
condoompromotie, bevorderen testen, sneller behandelen. Maar dit leidt niet tot een daling van het
aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland.

Er zitten namelijk grenzen aan wat we kunnen bereiken met het bevorderen van testen en met
condoompromotie. De meeste hiv-infecties in Nederland hebben als bron mensen die hun hivstatus niet kennen; bij naar schatting 2.700 is dat het geval, ondanks jaren van aanmoedigen van
testen. Gevolg is dat ze niet worden behandeld met antiretrovirale medicatie, waardoor ze het
virus makkelijk overdragen. Ook weten we na dertig jaar condoompromotie, dat het niet iedereen
lukt zijn leven lang een condoom (goed) te gebruiken.
Alleen door PrEP toe te voegen aan het bestaand pakket van hiv-preventie maatregelen kunnen we
het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland omlaag brengen. Een modelstudie gebaseerd op de
feitelijke epidemie in Nederland laat zien dat PrEP, in combinatie met vroegtijdig opsporen en snel
starten met behandelen, de afgelopen jaren tot 60% minder hiv-diagnoses had kunnen leiden
onder mannen die seks hebben met mannen.
PrEP biedt ook een extra mogelijkheid aan mensen die de verantwoordelijkheid willen nemen om
zichzelf en hun seksuele partners tegen hiv te beschermen. De behoefte aan die aanvullende optie
bleek uit de grote animo voor het demonstratieproject van de GGD Amsterdam. In dit project is
slechts plaats voor 370 mensen; er hebben zich 550 aangemeld.
PrEP-zorg biedt ook een kans het aantal soa’s, anders dan hiv, in te dammen onder de groep die in
aanmerking komt voor PrEP. Door PrEP beschikbaar te stellen melden zich mensen die een
verhoogd risico lopen op soa’s; met hen ontstaat een driemaandelijks contact. Door dit contact en
de controles die bij PrEP-gebruik horen worden dergelijke soa’s bij hen vaker en vroegtijdiger
gevonden en behandeld, waardoor verdere transmissie wordt voorkomen.
Pragmatisch en kosteneffectief beleid
PrEP is niet alleen een effectief middel voor de individuele en publieke gezondheid; het zal ook
leiden tot kostenbesparingen. Het behandelen van iemand met hiv, die levenslang medicatie moet
gebruiken, is vele malen duurder dan het voorschrijven van PrEP tijdens periodes dat iemand
seksueel actief is en een verhoogd risico loopt op een hiv-infectie. PrEP is dan ook een goed
voorbeeld van in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste preventie op maat bieden en daarmee
het beroep op dure, gespecialiseerde zorg verminderen. Onderzoekers van het Erasmus MC en AMC
hebben laten zien dat het gebruik van PrEP in Nederland kosteneffectief kan zijn.
Nederland heeft een voorbeeldfunctie in de hiv-bestrijding, dankzij een pragmatisch, evidence
based en niet-moralistisch beleid: bekend geworden als ‘the Dutch approach’. Nederland was
bijvoorbeeld het eerste land dat schone naalden verstrekte aan intraveneuze druggebruikers als
vorm van hiv-preventie, nog steeds controversieel in veel landen. Het beschikbaar stellen van PrEP
is een nieuwe stap in deze pragmatische en evidence based aanpak van hiv-bestrijding. Nederland
organiseert in 2018 de belangrijke tweejaarlijkse International AIDS Conference. Met een snelle
introductie van PrEP kan Nederland daar demonstreren dat het nog steeds een leidende rol speelt
in de hiv-bestrijding.
Actie gevraagd
Samen met nationale partners1 werken wij aan de randvoorwaarden voor een verantwoorde
toepassing van PrEP in Nederland, zoals goed geïnformeerde doelgroepen en professionals,
helderheid over wie PrEP voorschrijft inclusief richtlijnen, goede monitoring en een risicoreductie
programma. Al deze nationale stakeholders zijn het erover eens dat het beschikbaar stellen van
PrEP de incidentie van hiv ook in Nederland zal kunnen verlagen.
Het baart ons grote zorgen dat informeel verkregen PrEP in de praktijk wordt gebruikt zonder enige
vorm van begeleiding. Personen gaan hiertoe over omdat PrEP niet beschikbaar is via reguliere
medische kanalen. Het niet juist gebruiken van PrEP kan leiden tot verspreiden van resistent hivvirus in Nederland, wat ook een impact zal hebben op de behandelmogelijkheden van nieuwe
patiënten. Bij goed gebruik van PrEP blijkt het risico op verspreiding van resistent hiv-virus
momenteel nihil.
Om de kans te pakken die PrEP ons biedt hebben we derhalve actie van u nodig.
1

In de nationale werkgroep PrEPARED participeren: Aids Fonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, Hiv Vereniging
Nederland, RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, GGD Amsterdam, Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren,NHG
expertgroep seksHAG, Werkgroep Artsen Soa-bestrijding en Sense, Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam.

We roepen u daarom op nog dit jaar PrEP beschikbaar te maken in Nederland.
We zijn ons er van bewust dat de huidige kosten van PrEP als barrière gezien kunnen worden voor
de brede toepassing. Ondanks dat PrEP op lange termijn kosteneffectief kan zijn, zijn de initiële
kosten op dit moment hoog. Dit komt omdat nu slechts één middel beschikbaar is voor PrEP,
Truvada van fabrikant Gilead, en voor de prijs die deze fabrikant rekent.
Wij sturen daarom ook een brief aan Gilead met de oproep om nog dit jaar de inzet van PrEP
mogelijk te maken.
Wij vinden het onaanvaardbaar dat jaar na jaar honderden hiv-infecties in Nederland plaatsvinden
die voorkomen hadden kunnen worden. We willen niet wachten tot het Amsterdamse
demonstratieproject is afgerond maar willen dat nog dit jaar PrEP in Nederland wordt ingezet. We
hebben met onze partners de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgebouwd over PrEP en
bieden die aan om zo snel mogelijk tot een besluit te kunnen komen.
Graag gaan we met u in gesprek over onze oproep.
We kijken ernaar uit om samen met u het aantal nieuwe hiv infecties in Nederland zo snel mogelijk
de kop in te drukken.
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