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Onderwerp: aanbieding advies Preventief gebruik van hiv-remmers

Geachte minister,
Op 11 oktober 2016 vroeg de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de
Gezondheidsraad om advies over pre-exposure profylaxe (PrEP) ter preventie van hiv in
Nederland. Aanleiding was de toelating van Truvada® voor toepassing als PrEP in Europa door
de European Medicines Agency. Een speciaal daartoe geformeerde commissie heeft het
gevraagde advies opgesteld. Tijdens de beraadslagingen heeft de commissie belangengroepen
gehoord en is ook de vaste Gezondheidsraadcommissie Ethiek en recht geraadpleegd. Het
advies bied ik u hierbij aan, na toetsing door de Beraadsgroep Volksgezondheid en de
Beraadsgroep Gezondheidszorg. Het advies is gepubliceerd op onze website
www.gezondheidsraad.nl, samen met een korte video die is gemaakt ter informatie van het
algemeen publiek.
De commissie adviseert PrEP te verstrekken aan de groep met het hoogste risico op hiv:
mannen die seks hebben met mannen met hoogrisicogedrag. Op grond van reeds voltooid en
nog lopend wetenschappelijk onderzoek blijkt PrEP effectief in het voorkómen van hiv indien het
middel trouw wordt ingenomen. PrEP is veilig, met een zeer geringe kans op (reversibele)
mogelijk ernstige bijwerkingen. Bij de huidige prijs is PrEP naar verwachting zelfs
kostenbesparend indien het wordt toegepast in een hoogrisicogroep die het middel trouw slikt.
PrEP verschaft de doelgroep een manier om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
gezondheid.
Naar het oordeel van de commissie vraagt verstrekking van PrEP om een zorgvuldige
medische begeleiding. Dit is urgent, omdat de recente prijsdalingen ertoe kunnen leiden dat
mensen onvoldoende begeleid het middel gaan gebruiken. Daarnaast beveelt de commissie
aan om het effect op de hiv-incidentie en eventuele nadelige neveneffecten, zoals het optreden
van soa en resistentie, de komende vijf jaar te monitoren.
Ik onderschrijf de conclusies en aanbevelingen van de commissie.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. W.A. van Gool,
voorzitter
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