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Geachte heer Van Gooi, 

In Nederland zijn er naar schatting 22.000 mensen besmet met het hiv-virus. 
Jaarlijks komen daar ongeveer 1.100 nieuwe besmettingen bij en dat aantal is de 
laatste jaren stabiel. Na risicovol seksueel contact kan een behandeling met 
Truvada® als 'post exposure profylaxe' (PEP) worden voorgeschreven. De 
behandeling moet zo snel mogelijk starten om het risico van een infectie zo klein 
mogelijk te maken. 
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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Onlangs heeft het Europese geneesmiddelenagentschap de indicatie voor de 
toelating van Truvada® verbreed voor de toepassing als 'pre-exposure profylaxe 
(PrEP). Dit maakt het mogelijk het middel ook in te zetten als preventief medicijn 
tegen het oplopen van een hiv-infectie. De beleidsrelevante vraag die daarbij 
openstaat is hoe het gebruik van PrEP past in de totale aanpak van de hiv- en soa-
bestrijding in Nederland. 

Adviesaanvraag PrEP 
Ik verzoek u mij te adviseren over vraag of er in het geval van PrEP sprake is van 
een collectief belang. Ik vraag u daarbij in ieder geval de volgende aspecten aan 
de orde te stellen: 

1. Hoe groot schat u de bijdrage van PrEP in de preventie van hiv in een 
situatie waarin de verdere preventie, opsporing en behandeling van hiv 
geoptimaliseerd is? 

2. Kunt u aangeven of een specifieke risicogroep af te bakenen is? 
3. Welke b i j - en neveneffecten, bijvoorbeeld ten aanzien van resistentie-

ontwikkeling en andere soa's, verwacht u bij de inzet van PrEP? 

Het beoordelingskader dat u hanteert bij de advisering over vaccinaties kunt u als 
basis nemen en waar nodig uitbreiden met andere criteria die nodig zijn om te 
komen tot uw advies. 

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk van een advies te voorzien en in een reactie 
aan te geven wat de planning voor dit adviestraject is en wanneer ik uw advies 
kan verwachten. Ik zal het RIVM vragen om in een startdocument met internatio
nale epidemiologische gegevens op te nemen en de gegevens voortkomend uit het 
Amsterdamse pilot project te extrapoleren voor de Nederlandse situatie. Deze 
kunt u betrekken bij uw advies. 
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Omdat ik mij voor kan stellen dat uw advies de aandacht heeft van de deelnemers 
aan de internationale AIDS conferentie 2018 in Amsterdam, wil ik u bij voorbaat 
verzoeken uw advies ook in het Engels uit te brengen. 

Hoogachtend, 

dovminister van Volksgezondheid, 

ippers 
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