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Fictieve casus
Risico‐inschatting SOA en welke therapie is
aangewezen

• Vrouw 26 jaar
• Na het uitgaan verkracht (vaginaal) door onbekende Nederlandse man
• Geen condoom
• SEH: enkele laceraties

Quirijn de Mast
Internist‐infectioloog

Welke SOA/infecties

Risico op een SOA afhankelijk van

• Virussen: HIV, hepatitis B, hepatitis C, herpes, etc

1. De infectiestatus van de bron; Draagt de bron een soa bij zich?

• Bacteriën: chlamydia, gonorroe, syfilis

2. De immuun‐ en infectiestatus van de blootgestelde; Is de blootgestelde reeds
beschermd door vaccinatie of doorgemaakte infectie? Of heeft de blootgestelde op
dit moment een soa waardoor het risico op overdracht van andere infecties is
verhoogd?
3. De aard van het accident; Welk seksueel contact is er geweest: was dit vaginaal,
oraal of anaal? En was dit insertief of receptief? Waren er nog risicoverhogende
omstandigheden, zoals ulcererende soa, verwondingen of ruwe seksuele
technieken?

Kans op overdracht ‘big five’ bij positieve bron

Hepatitis C
• Overdracht bij vrijwillig heterosexueel contact verwaarloosbaar (+/‐ 1:150.000)
• Wel risico MSM
• Geen PEP beschikbaar; tegenwoordig wel goede therapie
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RIVM draaiboek
seksaccidenten

Stap 2: inventariseer toedracht

Stap 3: brononderzoek mogelijk?

Verkrachting (zowel anaal, vaginaal als oraal): verhoogt het risico door slijmvlieslesies

Indien niet meewerkende of onbekende bron: risico‐inschatting

HIV monitor 2016
Annual number of new HIV‐1 diagnoses among adults, according to most likely mode of transmission.

2

12‐4‐2017

Annual number of diagnoses by region of origin among (A) men who have sex with men (MSM) and (B) other
patients aged 18 years or older at the time of diagnosis.

Proportion of HIV‐1‐positive adults per region of origin who were reported to have been infected in their own region of
origin, in the Netherlands, or elsewhere.

A

MSM

B

Non‐MSM
Legend: EUW=western Europe; EUE/C=eastern and central Europe; SAm=south America; Car=Caribbean;SSA=Sub‐
Saharan Africa; SAs=South and Southeast Asia; NL=the Netherlands; Other=other regions of origin.
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Naar schatting 72% vd HIV geïnfecteerden in NL heeft ondetecteerbare virale load

Treatment as prevention

Continuum of HIV care for (A, C) the total estimated HIV‐positive population and for (B, D) men who have sex with
men estimated to be living with HIV in the Netherlands by the end of 2015 and by the end of 2014.

Behandeling HIV: 93% reductie in overdracht

Stap 4: vaccinatiestatus hep B slachtoffer

Stap 5: nulmonsters

• Hep B vaccinatie onderdeel RVP sinds 2011
• Doorgemaakte hep B en/of vaccinatie?
• Iedereen die 3 hep B vaccinaties heeft gehad beschouwen we als immuun  geen
actie nodig
• Bij twijfel: cito anti‐HBs
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Stap 6: overweeg vaccinatie hep B en PEP HIV

PEP=postexpositie profylaxe
• 28 dagen

In principe dus geen HBIg
Uitzondering: non‐responder en
positieve bron

• Tenofovir‐emtricitabine met dolutegravir
• Dolutegravir = integrase remmer
• Voordelen:
• 1dd
• Resistentie zeldzaam
• Hoge concentratie tractus urogenitalis
• Ernstige bijwerkingen zeldzaam

HIV behandeling is ‘backbone’ van 2 NRTI’s (meestel tenofovir‐
emtricitabine), gecombineerd met 3e middel. Laatste jaren is
dolutegravir meest gebruikt

Indicatiestelling PEP; transmissierisico leidend

Bijwerkingen dolutegravir

Aard vh seksaccident: verkrachting meestal hoog risico

1. Aard vh accident
2. Status vd bron
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Indien PEP, let op therapietrouw

Adherence to HIV postexposure prophylaxis: a
systematic review and meta‐analysis.
Ford, Nathan; Irvine, Cadi; Shubber, Zara; Baggaley,
Rachel; Beanland, Rachel; Vitoria, Marco; Doherty, Meg;
Mills, Edward; Calmy, Alexandra
AIDS. 28(18):2721‐2727, November 28, 2014.
DOI: 10.1097/QAD.0000000000000505

Fig. 2 . Pooled proportion completing postexposure
prophylaxis (PEP) among subgroups of studies.CI,
confidence interval; FSW, female sex workers; MSM,
men who have sex with men.

© 2014 Lippincott Williams & Wilkins, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.

Andere infecties

Fictieve casus

• Tetanus: denk bij contact straatvuil (bijv verkrachting in struiken) en
laatste vaccinatie >10 jaar geleden

•
•
•
•

• Chlamydia/gonorroe: controle na 2 weken
• Syfilis:
S fili controle
l na 3 mnd,
d bij klachten
kl h
eerder
d
• Adviezen tav veilig vrijen: periode variërend 2 weken tot 6 mnd
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Vrouw 26 jaar
Na het uitgaan verkracht (oraal, vaginaal) door onbekende Nederlandse man
Geen condoom
SEH: enkele laceraties

Beleid:
• Materiaal bron te verkrijgen?
• Als niet: Hep B vaccinatie
• Bespreken ip negatieve indicatie PEP
• Controle HIV verpleegkundige
• SOA controle 2 weken, follow up PEP, controle HIV en syfilis

Risico‐inschatting SOA en welke therapie is
aangewezen

Quirijn de Mast
Internist‐infectioloog
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