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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Wanneer het gaat over HIV/AIDS heeft Nederland jarenlang een terughoudend testbeleid 
gevoerd en was het onethisch en verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming te 
testen op HIV.1 Omdat kennis van de HIV-status kan bijdragen aan tijdige behandeling 
van HIV en voorkoming van verdere verspreiding van het virus, pleiten de WHO en de 
Gezondheidsraad sinds 1999 voor een actiever counsel- en testbeleid door huisartsen ten 
aanzien van HIV/AIDS.2 Bovendien wordt er in de Nederlandse SOA-centra sinds 2010 
standaard op HIV getest, tenzij men expliciet aangeeft niet getest te willen worden.3 
Effectieve interventies zijn mogelijk sinds de beschikbaarheid van antiretrovirale 
medicatie. De keerzijde hiervan is echter, dat juist doordat deze medicatie beschikbaar is, 
de angst en hiermee de vraag om informatie over HIV/AIDS in ons land lijkt te zijn 
afgenomen.1 Hierdoor zijn er in Nederland nog steeds mensen onbewust geïnfecteerd en 
in staat om het virus zo onwetend aan anderen door te geven. Om deze reden is het 
belangrijk om actief te blijven informeren over en testen op HIV/AIDS. 
 
Onderzoek toont aan dat mensen met aan HIV/AIDS gerelateerde klachten in Nederland 
in eerste instantie de huisarts consulteren.4 Andere gezondheidsinstellingen, zoals een 
SOA-poli komen op een tweede plaats. Driekwart van alle seksueel overdraagbare 
aandoeningen (waaronder HIV) worden gediagnosticeerd in de huisartsenpraktijk.5 
Aangezien een huisarts in de meeste gevallen de achtergrond van een patiënt kent en met 
deze persoon een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd, zou zij bij dergelijke hulpvragen 
over HIV en AIDS de aangewezen persoon zijn om hulp te bieden en/of te testen op HIV 
en om, indien noodzakelijk, patiënten aan te spreken op seksueel risicogedrag.2 6-9 Hoewel 
de taak van de huisarts vroeger met name het wegnemen van angst was, speelt zij 
tegenwoordig een meer actieve rol in ook het testen op HIV.10-12 De bedoeling is dan ook 
dat, wanneer sprake is van ‘angst voor AIDS’, de huisarts zelf het initiatief neemt om 
hierover te praten en/of een HIV-test aan te vragen, indien de patiënt er niet zelf mee 
komt.2 
 
Al in 1988 is gestart met de registratie van hulpvragen en testverzoeken omtrent 'angst 
voor AIDS' in de CMR peilstations van het NIVEL. Daarbij betreft het de hulpvragen van 
patiënten die op dat moment niet bekend zijn met HIV/AIDS en niet bewezen seropositief 
zijn. Omdat de gegevens over ‘angst voor AIDS’ al sinds 1988 door het Nivel worden 
verzameld, is het mogelijk om verschillen en ontwikkelingen over meerdere jaren weer te 
geven. Hierover is reeds diverse malen gerapporteerd en dit rapport zal dan ook een 
aanvulling zijn op eerdere publicaties.2,7,8 In dit rapport wordt een overzicht gegeven van 
de huisartsconsulten betreffende ‘angst voor AIDS’ van 1988 tot en met 2009 en de 
ontwikkelingen hieromtrent. Hierbij zal worden ingezoomd op de jaren 2008 en 2009. 
Uitgebreidere analyses met statistische toetsing worden gerapporteerd in separate 
artikelen. 
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1.1 Doelstellingen en vraagstellingen 
 
Dit rapport heeft als doel om inzicht te geven in het aantal en de inhoud van consulten 
rondom ‘angst voor HIV/AIDS’ bij de huisarts en de ontwikkelingen hieromtrent in de 
jaren 1988 tot en met 2009.  
 
De volgende vraagstellingen zullen in dit rapport aan de orde komen: 
 
• Hoeveel mensen benaderen jaarlijks de huisarts met vragen omtrent ‘angst voor 

HIV/AIDS’ en hoe is de verdeling naar bevolkingsdichtheid? 
• Wat zijn de kenmerken van de mensen die de huisarts benaderen met vragen omtrent 

‘angst voor HIV/AIDS’ en verandert dat in de loop der jaren? 
• Bij wie ligt het initiatief om te testen op HIV en verandert dat in de loop der jaren? 
• Hoe is de verdeling negatieve en positieve testuitslagen en verandert dat in de loop 

der jaren? 
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2 Methode 
 
 
 
 
 
 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de Continue Morbiditeits 
Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL. Dit netwerk bestaat reeds sinds 1970 en 
vormt een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen, verdeeld over 42 
praktijken. De patiëntenpopulatie van deze huisartsen bestrijkt ongeveer 0,8% van de 
Nederlandse bevolking en is landelijk representatief naar leeftijd, man-vrouw verdeling, 
verspreiding naar regio en bevolkingsdichtheid. De huisartsen van de peilstations 
rapporteren over specifieke ziekten en verrichtingen, waarvan informatie in de routine-
registraties ontbreekt.  
 
In de jaren 1988 tot en met 2007 werd informatie rondom ‘angst voor AIDS’ onder de 
huisartsen van de peilstations verzameld door middel van een aanvullende vragenlijst 
over de hulpvraag van de patiënt, de gegevens van de patiënt en het handelen van de 
huisarts tijdens het ‘angst voor AIDS’-consult.  
 
Omdat het aantal huisartsconsulten omtrent ‘angst voor HIV/AIDS’ in de loop der jaren 
leek af te nemen, werd in overleg met het RIVM en SOA AIDS Nederland besloten om 
de vragenlijst omtrent ‘angst voor HIV/AIDS’ onder te brengen in een uitgebreidere 
vragenlijst over SOA’s in het algemeen. Op deze manier werden de rubrieken ‘angst voor 
AIDS’ en ‘urethritis bij mannen’ in de CMR peilstations per 1 januari 2008 vervangen 
door de rubriek ‘SOA’ bij mannen en vrouwen.2,13 De huisartsen van de 
peilstationpraktijken werd gevraagd deze rubriek te scoren bij nieuwe consulten 
betreffende SOA-problematiek bij mannen en vrouwen, tenzij het routinevoorlichting 
betrof bij bijvoorbeeld nieuwe voorschriften van anticonceptiva. Alleen peilstations, die 
SOA minstens één maal in 2009 gerapporteerd hadden werden in de analyses 
meegenomen. ‘Angst voor AIDS’ is een apart onderdeel van deze vragenlijst en werd 
door de huisarts ingevuld op het moment dat er sprake was van ‘angst voor, vragen 
omtrent, of een vermoeden van HIV/AIDS’. In aansluiting op het consult werd een 
vragenformulier met extra informatie betreffende het consult ingevuld. Wanneer er 
diagnostiek naar HIV werd verricht, werd het formulier aangevuld met het testformulier 
waarin ook de testuitslag werd genoteerd. De diagnostiek naar HIV werd door het eigen 
streeklaboratorium van de deelnemende praktijk verricht.  
 
De gegevens in dit rapport zijn voor het grootste deel geanalyseerd met behulp van 
beschrijvende statistiek. Hierbij is voor berekening van het aantal HIV/AIDS-gerelateerde 
contacten per jaar gebruik gemaakt van de huisartsenregistratie. De overige resultaten zijn 
gebaseerd op de door de huisartsen ingevulde enquêtes. Voor het analyseren van trends in 
het gedrag van de arts om het onderwerp HIV/AIDS ter sprake te brengen en het al dan 
niet maken van een testafspraak is gebruik gemaakt van logistische regressie-analyse. 
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In dit rapport worden de gegevens betreffende ’angst voor AIDS’, zoals die tot en met 
2007 verzameld werden gekoppeld aan de gegevens betreffende ’angst voor AIDS’, zoals 
die vanaf 1 januari 2008 in de uitgebreidere SOA-lijst is verzameld. In dit rapport wordt 
een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van het ‘angst voor AIDS’-consult over de 
jaren 1988 tot en met 2009. 
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3 Resultaten 
 
 
 
 
 
 

3.1 Het aantal HIV/AIDS-gerelateerde contacten 
 
Het aantal patiënten per 10.000 ingeschreven patiënten dat in dat jaar de huisarts bezocht 
met hulpvragen over HIV/AIDS is na 1988 flink toegenomen (tabel 3.1). In het jaar 1994 
wordt een maximaal aantal contacten waargenomen van maar liefst 27 contacten per 
10.000 patiënten. In de daaropvolgende jaren blijft het aantal contacten rond de 20 per 
10.000 en in 2004 zien we opnieuw een uitschieter van 26 contacten per 10.000. De drie 
laatste jaren wordt een lichte daling waargenomen naar iets minder dan 20 contacten per 
10.000 patiënten.  
 
Verdeling naar bevolkingsdichtheid 
Wanneer we kijken naar bevolkingsdichtheid, blijkt het aantal contacten waarbij het 
onderwerp HIV/AIDS aan de orde kwam alle jaren het hoogst te zijn in grote steden 
(>2500 adressen per km2), terwijl het totaal aantal contacten op het platteland (<500 
adressen per km2) het laagst is (tabel 3.2). Hoewel het aantal contacten in de grote stad 
vanaf het jaar 1988 in eerste instantie toenam, bleef het in de jaren 2000 tot en met 2002 
min of meer stabiel rond de 38 contacten per 10.000 patiënten. Vanaf het jaar 2005 is er 
in de grote stad weer een daling te zien, met uitzondering van het jaar 2008, waar het 
aantal contacten maar liefst 61 per 10.000 patiënten was. In verstedelijkte gemeenten 
(500-2500 adressen per km2) en op het platteland fluctueert het aantal HIV/AIDS-
gerelateerde contacten zichtbaar minder dan in de grote stad (figuur 3.1). In de 
verstedelijkte gemeenten laat het aantal contacten na een stabiele periode vanaf 2002 een 
lichte daling zien. Op het platteland is het aantal HIV/AIDS-gerelateerde contacten vanaf 
1995 nagenoeg stabiel gebleven.  
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Tabel 3.1 Het aantal geregistreerde HIV/AIDS-gerelateerde contacten per jaar, 
gecorrigeerd voor het aantal rapportagedagen. Eveneens is weergegeven de 
som van de praktijkpopulaties van alle peilstationspraktijken samen en het 
aantal contacten per 10.000 patiënten 

 

Jaar Aantal contacten Praktijkpopulatie Aantal contacten per 10.000 

1988 135 146.520 10 

1989 189 146.662 15 

1990 205 142.842 17 

1991 215 146.198 17 

1992 283 148.376 21 

1993 306 152.696 23 

1994 369 156.195 27 

1995 284 156.168 21 

1996 272 155.777 20 

1997 287 143.213 23 

1998 228 148.177 18 

1999 213 148.782 17 

2000 252 155.396 19 

2001 260 151.282 21 

2002 246 148.204 21 

2003 254 142.119 23 

2004 257 122.516 26 

2005 305 159.498 24 

2006 195 131.070 21 

2007 149 132.877 14 

 2008 197 106.000 19 

2009 189 108.186 17 

Gemiddeld 240 143.125 20 
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Tabel 3.2  Het aantal HIV/AIDS-gerelateerde contacten per 10.000 patiënten per jaar, 
onderscheiden naar bevolkingsdichtheid, in de periode 1988-2009, 
gecorrigeerd voor het aantal rapportagedagen 

 

Jaar  Platteland  Verstedelijkte  Gemeenten  Grote steden 

 1988 5 8 21 

 1989 4 13 26 

 1990 3 15 30 

 1991 2 15 28 

 1992 7 19 34 

 1993 11 19 40 

 1994 9 22 50 

 1995 8 19 38 

 1996 7 20 29 

 1997 7 20 56 

 1998 11 16 34 

1999 11 15 32 

2000 11 16 38 

2001 6 19 38 

2002 8 18 39 

2003 5 18 50 

2004 1 21 52 

2005 8 22 49 

2006 13 16 37 

2007 6 12 29 

 2008 7 12 61 

2009 7 17 27 
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In verstedelijkte gemeenten (500-2500 adressen per km2) en op het platteland fluctueert 
het aantal HIV/AIDS-gerelateerde contacten zichtbaar minder dan in de grote stad (figuur 
3.1). In de verstedelijkte gemeenten laat het aantal contacten na een stabiele periode vanaf 
2002 een lichte daling zien. Op het platteland is het aantal HIV/AIDS-gerelateerde 
contacten vanaf 1995 nagenoeg stabiel gebleven.  
 
Figuur 3.1 Aantal AIDS-gerelateerde consulten naar bevolkingsdichtheid tussen 1998 en 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Kenmerken van patiënten met vragen over HIV/AIDS 
 
Geslacht 
Hoewel er in de beginjaren 1988 en 1989 meer mannen bij de huisarts kwamen met 
vragen over HIV/AIDS, was de man/vrouw-verdeling de daarop volgende jaren nagenoeg 
gelijk (tabel 3.3). In de laatste twee jaren lijkt er een verschuiving te hebben 
plaatsgevonden; in deze jaren bezochten 15% meer vrouwen de huisarts met vragen over 
HIV/AIDS. Voor het merendeel waren dit heteroseksuele vrouwen (zie ook tabel 3.5), 
terwijl de groep met het grootste risico op HIV juist uit homoseksuele mannen 
bestaat.14,15 
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Tabel 3.3  Het percentage HIV/AIDS-gerelateerde contacten per jaar, onderscheiden 
naar het geslacht van de patiënt, in de periode 1988-2009 

 

Jaar Geslacht van de patiënt 

 % man % vrouw % onbekend 

1988 
65,4 34,6 0,0 

1989 
51,3 48,7 0,0 

1990 
47,1 52,9 0,0 

1991 
50,5 49,5 0,0 

1992 
50,4 49,6 0,0 

1993 
51,4 48,3 0,3 

1994 
52,1 46,8 1,1 

1995 
45,7 49,5 4,8 

1996 
46,5 51,6 1,8 

1997 
49,3 50,7 0,0 

1998 
49,8 48,5 1,7 

1999 
40,7 57,4 1,9 

2000 
47,5 51,2 1,2 

2001 
47,6 51,3 1,1 

2002 
51,2 46,9 1,9 

2003 
51,0 48,3 0,8 

2004 
46,0 50,2 3,8 

2005 
59,1 40,6 0,3 

2006 
52,8 45,7 1,5 

2007 
49,4 50,6 0,0 

 2008 
42,1 57,9 0,0 

2009 
42,3 57,1 0,5 

 



 

14 Angst voor HIV/AIDS, NIVEL mei 2011 

Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van patiënten met vragen over HIV/AIDS bleef, na een afname na 
1989, constant over de jaren, namelijk rond de 32 jaar (tabel 3.4 en figuur 3.2). Voor alle 
jaren geldt dat mannen die de huisarts bezoeken met vragen over HIV/AIDS gemiddeld 
iets ouder zijn dan vrouwen. In 2009 was het verschil in gemiddelde leeftijd tussen 
mannen en vrouwen 4 jaar. Onderzoek van het RIVM (2008) wijst uit dat de gemiddelde 
leeftijd dat HIV gediagnosticeerd wordt tussen de 30 en de 39 jaar ligt, zowel voor 
mannen als voor vrouwen.9 
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Tabel 3.4  De gemiddelde leeftijd in jaren van patiënten met hulpvragen over HIV/AIDS 
in de periode 1988-2009 naar geslacht 

 

Jaar Gemiddelde leeftijd in jaren 

 man Vrouw Totaal 

1988* 
37,2 32,7 35,7 

1989 
40,1 33,6 36,9 

1990 
34,3 30,4 32,2 

1991 
32,6 33,9 33,2 

1992 
33,5 31,5 32,5 

1993 
32,6 30,4 31,5 

1994 
32,2 28,5 30,4 

1995 
32,7 29,2 30,9 

1996 
32,4 29,9 31,1 

1997 
34,3 31,5 32,9 

1998 
33,3 30,1 31,8 

1999 
35,8 28,7 31,6 

2000 
34,1 28,4 31,2 

2001 
31,1 30,1 30,6 

2002 
36,1 30,4 33,4 

2003 
32,2 30,2 31,2 

2004 
34,4 30,1 32,2 

2005 
33,5 28,9 31,6 

2006 
31,8 29,7 30,8 

2007 
39,8 30,1 34,9 

 2008 
32,9 31,5 32,2 

2009 
34,3 30,4 32,0 
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Figuur 3.2 De gemiddelde leeftijd van mensen die de huisarts benaderen in verband met 
‘angst voor HIV/AIDS’, alle jaren 1988 tot en met 2009 samengenomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seksuele voorkeur 
Navraag bij de huisarts toonde dat verreweg het grootste deel van de mensen die de 
huisarts bezoeken met HIV/AIDS-gerelateerde vragen in alle jaren bestond uit 
heteroseksuelen (tabel 3.5). Dit is opvallend, aangezien de groep die het meeste risico 
heeft op HIV juist bestaat uit homoseksuele mannen; namelijk mannen die seks hebben 
met mannen (MSM).9 Zo blijkt uit onderzoek van het RIVM dat er in 2008 in SOA-poli’s 
3,0% MSM positief werden getest op HIV. Bij heteroseksuele mannen was dit 0,2%. Het 
aantal homo- of biseksuelen die de huisarts bezochten vanwege ‘angst voor HIV/AIDS’ is 
sinds 1988 afgenomen (tabel 3.5). In 1988 bestond nog 22% van de HIV/AIDS-
gerelateerde contacten uit homo- of biseksuelen; in 2008 en 2009 was dit nog maar ruim 
6%. Ook ander recent onderzoek heeft uitgewezen dat homo- en biseksuele mannen voor 
SOA-gerelateerde vragen en klachten vaak een SOA-poli benaderen, terwijl vrouwen 
eerder de huisartsen benaderen voor dergelijke problemen.4 
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Tabel 3.5 Het percentage HIV/AIDS-gerelateerde contacten per jaar, onderscheiden 
naar seksuele voorkeur, in de periode 1988-2009 

 

Jaar Seksuele voorkeur van de patiënt 

 % homo-/biseksueel % heteroseksueel % onbekend 

1988 
22,1 77,9 0 

1989 
19,4 80,6 0 

1990 
13,8 86,2 0 

1991 
15,2 84,8 0 

1992 
13,3 86,7 0 

1993 
14,2 85,8 0 

1994 
10,8 89,2 0 

1995 
5,5 94,5 0 

1996 
4,7 95,3 0 

1997 
8,2 91,8 0 

1998 
8,7 91,3 0 

1999 
6,2 93,8 0 

2000 
10,3 89,7 0 

2001 
8,6 91,4 0 

2002 
10,1 89,9 0 

2003 
9,2 90.8 0 

2004 
19,9 80,1 0 

2005 
17,2 82,8 0 

2006 
7,6 92,4 0 

2007 
10,3 89,7 0 

 2008 
6,1 91,9 2,0 

2009 
6,4 90,5 3,2 
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3.3 Het initiatief om het onderwerp ter sprake te brengen 
 
Het initiatief om het onderwerp HIV/AIDS ter sprake te brengen lag in de meeste 
gevallen bij de patiënt (tabel 3.6). Dit percentage schommelt door de jaren heen tussen de 
85 en 95%. Ondanks het feit dat de WHO en de Gezondheidsraad vanaf 1999 een actiever 
counselingprogramma rondom HIV/AIDS propageren, ziet men het percentage huisartsen 
dat daadwerkelijk zelf dit initiatief neemt in dat jaar nog niet direct toenemen. Hoewel 
logistische regressie-analyse geen statistische trend over de jaren aantoont, zien wij vanaf 
2005 wel dat de huisarts steeds vaker zelf het initiatief nam om het onderwerp aan de 
orde te stellen. In 2009 nam ruim 20% van de huisartsen zelf het initiatief om over dit 
onderwerp te praten, wanneer zij meenden dat er sprake was van ‘angst voor’, of ‘zorgen 
omtrent HIV/AIDS’, ook al kwam de betreffende patiënt hier niet zelf mee. Komende 
jaren zullen moeten uitwijzen of er werkelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden in 
het initiatief om het onderwerp HIV/AIDS ter sprake te brengen. 
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Tabel 3.6 Het percentage HIV/AIDS-gerelateerde contacten per jaar, onderscheiden 
naar degene die het onderwerp ter sprake bracht, in de periode 1988-2009 

 

Jaar Initiatief om over HIV/AIDS te praten 

 % patiënt % huisarts 

1988 
89,9% 10,1% 

1989 
89,2% 10,8% 

1990 
85,6% 14,4% 

1991 
88,9% 11,1% 

1992 
91,3% 8,7% 

1993 
88,4% 11,6% 

1994 
89,4% 10,6% 

1995 
91,1% 8,9% 

1996 
94,4% 5,6% 

1997 
93,6% 6,4% 

1998 
92,3% 7,7% 

1999 
92,2% 7,8% 

2000 
93,1% 6,9% 

2001 
93,3% 6,7% 

2002 
90,1% 9,9% 

2003 
90,0% 10,0% 

2004 
90,9% 9,1% 

2005 
85,8% 14,2% 

2006 
88,8% 11,2% 

2007 
85,1% 14,9% 

 2008 
85,7% 14,3% 

2009 
79,2% 20,8% 
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3.4 Testen op HIV 
 
Afgezien van het feit of er wel of niet sprake was van een testverzoek, zien wij over het 
algemeen sinds het beginjaar 1988 een toename in het aantal testafspraken (tabel 3.7). In 
1988 werd het grootste deel van de patiënten niet getest en had slechts 44,3% een 
testafspraak. Blijkbaar hebben het aanzetten tot een actief testbeleid door de WHO en de 
Gezondheidsraad in 1999 en een toename in behandelingsmogelijkheden geleid tot meer 
testafspraken in de daarop volgende jaren. In 1988 had nog meer dan de helft van de 
patiënten geen testafspraak, terwijl dit in het jaar 2000  gedaald is naar 15,3% en in 2004 
naar bijna 8%. Ook in de jaren 2006 en 2007 was het percentage testafspraken hoog; ruim 
90%. Opvallend is dat het percentage testafspraken in de laatste twee jaren weer enigszins 
is afgenomen tot 82,3% in 2008 en iets meer dan 70,3% in 2009. Desondanks wordt er 
over alle jaren een statistisch stijgende trend waargenomen (p=0.003). 
 
Wanneer er een onderscheid gemaakt wordt naar wel of geen verzoek om een HIV-test, 
wordt eveneens een verschuiving waargenomen. Het aantal patiënten dat ondanks een 
testverzoek geen testafspraak kreeg was het grootst in 1989 (18,8%). Na dit jaar daalde 
dit aantal, aanvankelijk geleidelijk maar fors vanaf het jaar 2003, waarna dit percentage 
rond de 4 á 5% bleef.  
Het percentage mensen met een testverzoek en een testafspraak steeg geleidelijk van rond 
de 45% in de jaren 1988 tot en met 1990, tot rond de 75% in 1996 tot en met 2001 en 
rond de 80% in de laatste drie jaren. Het percentage patiënten dat een testafspraak kreeg 
zonder hier om te vragen is niet constant over de jaren. In 1988 was er maar 1% dat toch 
een testafspraak kreeg, terwijl dit in 1990 13% was. In de jaren daarop volgend bleef het 
percentage testafspraken zonder testverzoek onder de 10% met een dal in 1991 (3,8%). In 
2004 waren er iets meer mensen die zonder verzoek toch een test kregen (11,1%), waarna 
dit aantal wederom iets afnam. In de jaren 2008 en 2009 bleek de huisarts weer vaker 
initiatief te nemen om te testen op HIV wanneer er geen uitdrukkelijk verzoek om een test 
was; meer dan 15% van de mensen kreeg zonder verzoek toch een testafspraak.  
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Tabel 3.7 Het percentage HIV/AIDS-gerelateerde contacten per jaar met een HIV-
antistoffentest, onderscheiden naar testverzoek, in de periode 1988-2009 

 

Jaar verzoek om test geen verzoek om test onbekend 

 % geen testafspraak % testafspraak % geen testafspraak % testafspraak  

1988 
15,4 43,3 40,4 1,0 0,0 

1989 
18,8 44,0 28,8 6,3 2,1 

1990 
14,8 46,7 25,2 13,3 0,0 

1991 
15,2 50,5 30,0 3,8 0,5 

1992 
13,3 59,4 22,7 4,7 0,0 

1993 
8,8 68,9 16,6 5,7 0,0 

1994 
14,2 63,9 12,1 9,7 0,0 

1995 
11,4 72,3 9,0 7,3 0,0 

1996 
9,8 75,3 10,5 4,4 0,0 

1997 
7,9 76,7 11,0 4,5 0,0 

1998 
7,8 74,9 10,8 6,5 0,0 

1999 
11,5 73,7 6,7 8,1 0,0 

2000 
7,4 76,4 7,9 7,9 0,4 

2001 
9,4 76,4 6,4 7,9 0,0 

2002 
10,5 79,1 3,1 7,4 0,0 

2003 
4,6 83,1 4,6 6,9 0,8 

2004 
4,2 80,9 3,4 11,1 0,4 

2005 
4,1 80,3 8,5 7,2 0,0 

2006 
5,1 81,2 4,1 8,6 1,0 

2007 
5,7 81,0 3,4 9,8 0,0 

2008 
3,6 65,5 14,2 16,8 0,0 

2009 
3,7 55,0 25,9 15,3 0,0 
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3.5 Testuitslagen 
 
Het percentage positieve testuitslagen schommelt door de jaren heen tussen de 0 en de 
2%, met een gemiddelde van 1,3% (tabel 3.8). In 1988 en 1989 werd geen enkele patiënt 
als positief gediagnosticeerd, in 1990 scoorde 3,4% van de patiënten positief. In de jaren 
2008 en 2009 lag het percentage positieve testuitslagen rond het gemiddelde. In het jaar 
2008 betrof het twee homoseksuele mannen met HIV. In het jaar 2009 ging het om één 
homoseksuele man en één heteroseksuele vrouw.  
 
Tabel 3.8 Het percentage testuitslagen, in de periode 1988-2009 
 

Jaar percentage uitslag positief Percentage uitslag negatief onbekend 

1988  0,0 97,6 2,4 

1989  0,0 95,6 4,4 

1990 3,4 89,8 6,8 

1991  0,0 93,0 7,0 

1992 0,6 93,3 6,2 

1993 1,8 95,0 3,2 

1994 1,1 94,3 4,6 

1995 0,4 94,3 5,2 

1996 0,9 95,4 3,7 

1997 2,5 93,2 4,2 

1998 1,1 87,8 11,2 

1999 1,8 87,1 11,1 

2000 2,0 92,2 5,9 

2001 0,9 92,0 7,1 

2002 0,9 87,0 12,1 

2003  0,4 88,0 11,6 

2004 0,4 90,5 9,1 

2005 0,7 84,5 13,5 

2006 1,1 86,4 11,9 

2007  0,0 83,5 16,5 

 2008 1,2 80,9 11,7 

2009 1,5 82,0 15,0 

Gemiddeld 1,3 91,2 8,4 
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4 Conclusie en beschouwing 
 
 
 
 
 
 
In dit rapport werden de resultaten van het consult rondom ‘angst voor HIV/AIDS’ in de 
huisartsenpraktijk belicht. De resultaten van de jaren 1988 tot en met 2007 werden 
aangevuld met gegevens van de jaren 2008 en 2009, die genesteld in een uitgebreidere 
SOA-lijst werden verzameld. Hierbij werd gelet op trends en/of veranderingen over de 
jaren.  
 
Het aantal patiënten dat de huisarts consulteert met vragen betreffende ‘angst voor 
HIV/AIDS’ is na 1988 flink toegenomen, met een maximum in het jaar 1994 (27 
contacten per 10.000 patiënten). De laatste jaren zien wij weer een lichte daling naar iets 
minder dan 20 per 10.000 patiënten in de jaren 2008 en 2009. Wellicht maken mensen 
zich, dankzij beschikbare medicatie, tegenwoordig minder zorgen over HIV/AIDS, of 
geven mensen voor dergelijke problemen toch de voorkeur aan een neutrale instantie, 
zoals een SOA-poli. Recente gegevens laten zien dat het aantal contacten met betrekking 
tot ‘angst voor SOA’ vanaf 2005 gestaag is gestegen met een sterke toename in 2008.6 

Blijkbaar consulteren mensen de laatste jaren eerder de huisarts in verband met ‘angst 
voor een SOA’, dan voor ‘angst voor HIV/AIDS’.  
 
Over alle jaren was het aantal HIV/AIDS-gerelateerde contacten het grootst in grote 
steden met een piek in 2008, terwijl er in huisartspraktijken gelegen op het platteland het 
minste aantal contacten waren. In verstedelijkte gemeenten en op het platteland bleef het 
aantal HIV/AIDS-gerelateerde contacten nagenoeg stabiel, terwijl het aantal contacten in 
de grote steden bleek te fluctueren. Een verklaring voor de piek in het aantal 
huisartsconsulten in 2008 in de grote steden, zowel met betrekking tot ‘angst voor 
HIV/AIDS’ als met betrekking tot ‘angst voor SOA’ is er vooralsnog niet.6 
 
Wat betreft de kenmerken van de patiënten die de huisarts bezoeken met vragen 
betreffende ‘angst voor HIV/AIDS’, lijkt er een verschuiving te hebben plaatsgevonden. 
Hoewel in het beginjaar meer mannen de huisarts consulteerden, bezochten in de laatste 
drie jaren juist meer vrouwen de huisarts. De gemiddelde leeftijd van de mensen die de 
huisarts consulteerden met vragen over HIV/AIDS bleef over de jaren constant en was 
gemiddeld rond de 32 jaar. Voor alle jaren geldt dat mannen gemiddeld iets ouder waren 
dan vrouwen.  
 
Het initiatief om te praten over HIV/AIDS lag in de meeste gevallen bij de patiënt zelf. 
Desondanks nam met name in het jaar 2009 de huisarts zelf vaker het initiatief om 
HIV/AIDS ter sprake te brengen dan andere jaren het geval was.  
Het aantal testafspraken is sinds 1988 toegenomen. Er wordt over de jaren een statistisch 
stijgende trend waargenomen. Met name in het jaar 2004 was er een groot aantal 
patiënten dat werd getest op HIV in de huisartsenpraktijk (92%). In de jaren 2008 en 
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2009 waren er minder verzoeken om een HIV-test (69% en 59%) en werden er dan ook 
minder testafspraken gemaakt (82% en 70%). Mogelijk hangt dit samen met het feit dat 
de rubriek ‘angst voor AIDS’ in 2008 werd vervangen door de meer uitgebreide rubriek 
‘SOA’. In voorgaande jaren was ‘angst voor HIV/AIDS’ de primaire hulpvraag van het 
huisartsenconsult. Mogelijk werd er in een dergelijk consult vaak getest om de patiënt 
gerust te stellen. In de huidige rubriek ‘SOA’ kan het consult gaan over iedere mogelijke 
SOA. Hierbij zou het kunnen dat de meeste tijd en aandacht in het consult uitgaat naar 
(het testen op) een andere SOA. Het onderwerp HIV/AIDS wordt mogelijk slechts 
vluchtig besproken als ‘angst voor HIV/AIDS’ niet de hoofdklacht van de patiënt is en er 
minder behoefte aan het uitvoeren van een HIV-test is. Toch blijkt in deze jaren de 
huisarts zelf wel vaker het initiatief te hebben genomen om te een test aan te vragen 
indien de patiënt hier zelf niet om verzocht.  
 
Het aantal positieve testuitslagen was gemiddeld 1,3% per jaar. In de beginjaren 1988 en 
1989 werd er in de huisartsenpraktijk geen enkele patiënt met HIV gediagnosticeerd. In 
2008 en 2009 lag het percentage positieve testen rond het gemiddelde.  
 
Over het algemeen kunnen wij zeggen dat ‘angst voor HIV/AIDS’ een onderwerp is dat 
blijvend aandacht behoeft. Een afname van het aantal consulten rondom ‘angst voor 
HIV/AIDS’ zou kunnen betekenen dat er nog steeds mensen rondlopen met een mogelijk 
positieve HIV-status die ongemerkt het virus kunnen verspreiden. In het bijzonder bij de 
risicogroep ‘homoseksuele mannen (MSM)’ is het cruciaal dat ‘het belang van het weten 
van de HIV-status’ goed onder de aandacht wordt gebracht. Vermeld moet worden dat in 
dit rapport beschreven onderzoek slechts berust op gegevens uit de huisartsenpraktijk. 
Cijfers van andere gezondheidsinstellingen, zoals SOA-poli’s zijn hierin niet 
meegenomen.  
 
Ondanks dat de WHO en de Gezondheidsraad een actief test- en counselbeleid 
propageren, bleek het aantal testafspraken ondanks een eerdere toename, in de jaren 2008 
en 2009 toch weer te zijn afgenomen. Een positief resultaat is echter wel, dat de huisarts 
de laatste jaren zelf steeds vaker het initiatief nam om het onderwerp HIV/AIDS ter 
sprake te brengen, dan wel te testen op HIV, indien de patiënt hier niet zelf om verzocht. 
Om in de toekomst zoveel mogelijk HIV-infecties vroegtijdig te kunnen opsporen, zou er, 
net als nu al het geval is in regionale SOA-centra in Nederland, bij de huisarts tijdens een 
SOA-consult standaard een test aangevraagd kunnen worden op HIV, tenzij de patiënt 
hier geen toestemming voor geeft of de tijdsspanne sinds het onbeschermde contact nog 
te kort is. De laatste reden moet leiden tot een uitgestelde test om een betrouwbare uitslag 
te verkrijgen. Wel moet de kanttekening gemaakt worden dat bij de relatief grote groep 
heteroseksuele vrouwen, die de huisarts bezoekt voor een SOA-consult, de geanticipeerde 
opbrengst van ‘standaard testen tenzij’ waarschijnlijk veel kleiner is dan op de SOA-
poli’s, die meer bezocht worden door HIV-risicogroepen. Een andere mogelijkheid zou 
zijn dat alleen mensen die aan het risicoprofiel voor AIDS voldoen standaard getest 
worden op HIV. De huisarts zal dan een pro-actieve rol moeten spelen bij het uitvragen 
van dit risicoprofiel. Vast staat dat tijdig testen de mogelijkheid biedt om in een zo vroeg 
mogelijk stadium met de behandeling te starten, waarmee de kans op transmissie kan 
worden beperkt. 
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