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 Bij start PrEP Na 1 maand 

3-
maandelijks 

6-  
maandelijks 

12-
maandelijks 

3 maanden 
na staken 

PrEP 

4e generatie Hiv-
combotest 

X X X1   X 

Soa (syfilisserologie, 
NAAT chlamydia/ 
gonorroe urogenitaal/ 
oraal/rectaal) 

X  X1 
 
 

  

HCV (anti-HCV of indien 
doorgemaakt HCV-RNA) X   

Indien 
verhoogd 

risico op HCV2 

 
X 

 

HBV-status en –vaccinatie X      

Nierfunctie (kreatinine, 
eGFR volgens CKD-EPI) 

X    Op indicatie3  

Urinestick (proteïne) Op indicatie3    Op indicatie3  

Counseling therapie 
trouw en risico- 
reducerende strategieën 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Check op interacties met 
andere geneesmiddelen4 

X X X X X  

 

1 Controles voor hiv en bacteriële soa’s vinden in principe driemaandelijks plaats, maar op 
indicatie kan middels shared decision making gekozen worden éénmalig of met regelmaat het 
interval te verlengen, passend bij de individuele situatie (naar bijvoorbeeld vier- of 
zesmaandelijks); 
2Bijvoorbeeld indien er sprake is intraveneus drugsgebruik, chemseks of groepsseks;  
3Indicaties voor urinestick bij start en ten minste jaarlijkse controle van nierfunctie en proteïnurie: 
leeftijd ≥50 jaar, nefrotoxische comedicatie, eGFR<90 ml/min/1,73m2 en/of renale co-morbiditeit 
(hypertensie, diabetes of cardiovasculaire voorgeschiedenis); 
4Check via bijvoorbeeld hiv-druginteractions.org, overleg zo nodig met apotheker of hiv-
behandelaar of stuur een mail naar IDPharmacology@radboudumc.nl. 
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Indicatie voor PrEP 
Ieder verzoek om PrEP dient serieus genomen te worden. In ieder geval komen in aanmerking: 
Mannen en transgender personen die seks hebben met mannen of transgender personen, met in 
de afgelopen 6 maanden: 

• Insertieve of receptieve anale seks zonder condoom met een partner met onbekende hiv-
status of een onbekende of bekend detecteerbare viral load 

• Een rectale soa of infectieuze syfilis 

• Een voorgeschreven post-expositie profylaxe (PEP)-kuur 
 

Hiernaast alle andere mensen die een substantieel risico op hiv lopen, bijvoorbeeld omdat zij 

(ook) seks hebben met MSM, transgender personen of personen afkomstig uit een gebied met 

hoge hiv-prevalentie. Bij seksueel contact met partners die leven met hiv en een 

ondetecteerbare viral load hebben, is hiv niet overdraagbaar (n=n) en PrEP dus niet 

geïndiceerd. 

Contra-indicaties 
• (Acute) hiv-infectie 

• Bij actieve hepatitis B-virusinfectie (HbsAg positief): verwijs naar hepatoloog of internist- 
infectioloog  

• Bij een nieraandoening of –transplantatie: overleg met behandelend specialist 

• Wees voorzichtig bij ziekten die mogelijk de nierfunctie negatief beïnvloeden (diabetes, 
hypertensie): overweeg dan frequentere controle van kreatinine 

• Langdurig gebruik hoge doses NSAID’s (kans op acute nierinsufficiëntie) 

• Vastgestelde osteoporose: overleg met een hiv-behandelaar 

• Het gebruik van Hormone Replacement Therapy (HRT) vormt geen belemmering voor het 
gebruik van PrEP
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Dosering 

 

Veilig starten 
Bij correcte inname is PrEP uiterst effectief: in onderzoeken bij MSM met geobjectiveerde 
therapietrouw praktisch 100%.  

• Bij periodiek gebruik (daarbij wordt gestart met 2 tabletten tegelijk) is PrEP effectief in bloed 
en rectum vanaf 2 uur na inname. 

• Bij dagelijks gebruik (daarbij wordt gestart met 1 tablet) geeft PrEP na 5 tot 7 dagen 
voldoende bescherming in bloed en rectum, en na 7 dagen in de (neo)vagina. 

• PrEP kan direct gestart worden, mits er een hivtest verricht wordt en de PrEP-gebruiker 
bereikbaar is in de dagen erna om een eventuele afwijkende testuitslag te kunnen 
doorgeven.  

 

Veilig stoppen 
Bespreek het toepassen van andere hiv-preventiestrategieën:  

• Na anale bloostelling tenminste 2 dagen door te gaan met PrEP 

• Na (neo)vaginale blootstelling tenminste 7 dagen. 3 maanden na staken een hivtest 
verrichten 

 

 

 

 

Controles (consult en lab-controle) 
Bij start PrEP 
• 4e generatie hiv-combotest. Zorg dat de PrEP-gebruiker goed bereikbaar is in geval van  

een afwijkende uitslag  

• HBV-screening en evt. vaccinatie (via GGD) 

• Geen symptomen van een acute hiv-infectie 

• Geen gecontra-indiceerde comedicatie 

• Soa-screening (serologie voor HCV en syfilis, NAAT-chlamydia en gonorroe 
urogenitaal/oraal/rectaal) 

• Nierfunctie (kreatinine en eGFR volgens CKD-EPI). Urinestick (proteïne) indien: ≥50 jaar, 
nefrotoxische comedicatie, eGFR<90 ml/min/1,73m2 of renale co-morbiditeit 

 

Bespreek: 

- Voor- en nadelen, bijwerkingen en interacties 

- Mogelijke innameschema’s 

- Therapietrouw (adviseer een dagelijkse routine in te bouwen) 

- Wat te doen bij vergeten tabletten/braken/diarree of stopwens 

- Condoomgebruik en risicoreductie tijdens PrEP 

- Belang lab-controles tijdens PrEP-gebruik 

 

Bij Follow up 
• 1 maand na start: 4e generatie hiv-combo test. 

• Iedere 3 maanden: 4e generatie hiv-combo test. Soa-screening (serologie voor syfilis, NAAT-
chlamydia en gonorroe urogenitaal/oraal/rectaal). Interval van controles kan middels shared 
decision making op basis van de individuele situatie verlengd worden naar bijvoorbeeld vier- 
of zesmaandelijks. 

• Iedere 6 maanden: HCV-serologie indien verhoogd risico. Bijvoorbeeld indien er sprake is 
intraveneus drugsgebruik, chemseks of groepsseks. 

• Iedere 12 maanden: HCV-serologie bij alle PrEP-gebruikers. Nierfunctie en urinestick 
(proteïne) indien: ≥50 jaar, nefrotoxische comedicatie, eGFR<90 ml/min of renale co 
morbiditeit; HCV-serologie bij alle PrEP-gebruikers. 

 
Bespreek: 

- Hoe het gaat, wat heeft PrEP-gebruik gebracht? 

- Therapietrouw 

- Bijwerkingen 

- Risicoreductie en condoomgebruik 

- Klachten (passend bij hiv, soa’s, andere klachten) 

- Evalueer het beleid (PrEP-inname schema) en stel zo nodig bij 

- Informeer de (eigen) huisarts en apotheek na toestemming cliënt 
 

 
 

Meer informatie over PrEP? Ga naar soaaids.nl/PrEP voor de volledige hiv Pre-Expositie 
Profylaxe richtlijn Nederland (2022) & voor actuele artikelen rondom PrEP.  

Effectieve innameschema’s  
Anale seks Rondom seks: 2 tabletten 24-2 uur vóór mogelijke blootstelling, 

vervolgens elke 24 uur 1 tablet tot en met 48 uur na de laatste 
mogelijke blootstelling 
 
Dagelijks: 1 tablet per dag gedurende 5 dagen vóór mogelijke 
blootstelling en vervolgens 1 tablet per dag. Niet eerder staken dan 
2 dagen na de laatste mogelijke blootstelling 
 

(Neo)vaginale seks Dagelijks: 1 tablet per dag gedurende 7 dagen vóór mogelijke 
blootstelling en vervolgens 1 tablet per dag. Niet eerder staken dan 
7 dagen na de laatste mogelijke blootstelling 
 

Chronische HBV- 
infectie 

Alleen continue dagelijks gebruik 
 


