Serie hiv deel 2: Epidemiologie van hiv
Deze inhoudelijke tekst verscheen eerder als verdiepingsmodule hiv bij de NHG Standaard Het Soa
Consult. Dit is deel twee. Het gaat over de epidemiologie van hiv.

Aids werd voor het eerst beschreven in 1981 toen de Centers for Disease Controle and Prevention in de
Verenigde Staten clusters van Pneumocystis jiroveci (voorheen bekend als P. carinii) en van Kaposi sarcoom,
een vorm van kanker, rapporteerden. Het humaan immuundeficiëntie virus (hiv) werd voor het eerst geïsoleerd in
Frankrijk in 1983. 1)

UNAIDS schat het aantal mensen met hiv/aids in 2012 wereldwijd op 35,3 miljoen, er zouden in 2012 2,3 miljoen
mensen met hiv zijn geïnfecteerd. Het aantal nieuwe infecties laat een dalende trend zien, in 2001 zouden er 3,4
miljoen mensen zijn geïnfecteerd.
Hiv-infecties in Nederland worden aangemeld en bijgehouden door de Stichting HIV Monitoring. Jaarlijks wordt bij
ongeveer 1100 mensen hiv gediagnosticeerd. In totaal waren er December 2013 in Nederland 17.006 mensen
met hiv in zorg bekend. 3) In Nederland is sprake van een geconcentreerde epidemie, de prevalentie is laag klein
in de algemene bevolking en hoog groot in enkele specifieke groepen. De geschatte prevalentie in de algehele
bevolking is 0,2 procent. Hiv wordt vooral gevonden onder mannen die seks hebben met mannen (MSM),
mensen afkomstig uit hiv-endemische gebieden (bijvoorbeeld Afrika) en onder mensen die intraveneus drugs
gebruiken (IVD). 4) In 2012 bestond de groep nieuwe hiv-diagnoses voor 67 procent uit MSM, 27 procent was
geïnfecteerd via heteroseksueel contact en één procent door besmette naalden bij IVD. Van degenen
geïnfecteerd via heteroseksueel contact was bijna 60 procent afkomstig uit het buitenland, vooral uit hivendemische gebieden. 3)
Naast de mensen die weten dat zij hiv hebben zijn er ook mensen die dit niet weten. Voor 2008 werd berekend
dat bij de toenmalige 12.649 bekende hiv-infecties de totale groep hivpositieven 19.000 tot 24.000 mensen groot
zou moeten zijn. Dit betekent dat 33 tot 46 procent van de mensen met hiv in Nederland geen weet heeft van zijn
of haar hiv-infectie. 4) Vooral mensen buiten de Randstad weten vaker niet van hun hiv-infectie. In Amsterdam
zou slechts 17 procent geen kennis hebben van zijn of haar hiv-infectie, buiten Amsterdam zou dit 47 procent zijn.
5) Deze percentages zijn hoog in vergelijking met het buitenland. In de Verenigde Staten zou 21 procent geen
weet hebben van zijn of haar hiv-infectie, in het Verenigd Koninkrijk 28 procent. 6)
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