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Betreft: Open Brief aan minister Bruins
Geachte heer Bruins
Artsen en verpleegkundigen werkzaam in de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) roepen u met klem
op om PrEP (Pre-expositie profylaxe) en vooral de zorg die daarbij hoort zo spoedig mogelijk te
vergoeden.
Dit sluit aan bij het advies van de Gezondheidsraad op 27 maart j.l. om de hiv-preventiepil
emtricitabine/tenofovir ofwel PrEP, ook in Nederland te vergoeden. PrEP moet aangeboden worden
aan alle potentiële gebruikers met een verhoogd risico op hiv. De artsen Maatschappij & Gezondheid
en verpleegkundigen werkzaam in de seksuele gezondheidszorg ondersteunen dit advies.
Artsen werkzaam in de CSG bij de GGD, diagnosticeren hiv-infecties bij cliënten bij wie consistent
condoomgebruik niet altijd lukt. Dit zijn vooral mannen die seks hebben met mannen (MSM). Landelijk
wordt een derde van de hiv-infecties vastgesteld bij de CSG. Een groot deel van de infecties is
bovendien recent: van de MSM bij wie in de afgelopen twee jaar hiv werd vastgesteld op een CSG,
had één op de twee personen dit in de zes maanden daarvoor opgelopen. Deze infecties hadden
voorkomen kunnen worden door PrEP-gebruik.
In de CSG krijgen we regelmatig vragen van cliënten over het risico op hiv na een risicovol seksueel
contact en hun angst een infectie met hiv opgelopen te hebben. Als de kans op overdracht van het
hiv-virus groot is wordt PEP (Post-Expositie Profylaxe) voorgeschreven: een behandeling met
medicatie van vier weken om een hiv-infectie te voorkomen. Deze cliënten behoren tot een groep die
ook op een later tijdstip hoog risico blijft lopen op het alsnog krijgen van een hiv infectie. Zij zouden
gebaat zijn bij de laagdrempelige beschikbaarheid van PrEP en de zorg die daarbij hoort, zoals
counseling en diagnostiek.
De Gezondheidsraad is in haar advies voorstander van een geïntegreerde aanpak van PrEP-verstrekking
aan de juiste doelgroep waarbij goede medische begeleiding en monitoring gewaarborgd zijn. PrEPzorg is een belangrijke stap om het aantal hiv-infecties in Nederland drastisch te verminderen, een van
de doelen van het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid.
Binnen de CSG beschikt een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen over de expertise
om deze preventieve zorg en monitoring te verzorgen. Bovendien hebben wij zoals hierboven
aangegeven reeds uitgebreid ervaring met de doelgroep. Op dit moment ontbreekt het ons echter aan
een adequate financieringsstructuur voor PrEP-zorg (gesubsidieerd of via de zorgverzekering), vooral
voor diegenen die om diverse redenen kwetsbaar zijn.

Wij sluiten ons aan bij de oproep van het Aidsfonds, Soa Aids Nederland, COC Nederland, de hiv
Vereniging, de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren en de V&VN VCH: elke dag langer
wachten is onverantwoord. Het betekent nieuwe hiv-infecties die voorkomen hadden kunnen
worden.
We roepen u daarom op om ervoor te zorgen dat allen die een verhoogd risico lopen op hiv, snel en
betaalbaar toegang krijgen tot PrEP én de zorg die daarbij hoort. Er moet niet langer gewacht worden
met de invoering van PrEP in Nederland om de hiv-epidemie een halt toe te roepen.
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