5.4 Wat is het beleid rond hiv bij zorgverleners?
De “commissie preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en hiv” heeft een leidraad voor
Nederland opgesteld met betrekking tot preventie van overdracht van hiv van zorgverlener
naar patiënt. Dit hoofdstuk geeft hiervoor de vertaling naar de mondzorg.
Er is gezocht naar relevante, aan de mondzorg gerelateerde literatuur met betrekking tot
infectiepreventie. Zie voor de werkwijze Hoofdstuk 2: Methodiek richtlijnontwikkeling.
De kans op het overdragen van hiv met infectie als gevolg van een accidenteel bloedcontact
met hiv positief bloed is ongeveer 0,1 – 0,3%.

Risicovormend personeel en niet-recente hiv-infectie

De commissie preventie iatrogene HBV, HCV en hiv en de Nederlandse Vereniging van hiv
Behandelaren (NVHB) sluiten een hiv- geïnfecteerde zorgverlener niet uit van risicovormende
handelingen, maar stellen dat de betrokken zorgverlener zelf verantwoordelijk is voor de
veiligheid van zijn/haar patiënten.

Risicovormend personeel en recente hiv-infectie

Na een doorgemaakte recente hiv-infectie (een primo-infectie), met of zonder symptomen, is
sprake van een relatief hoge virusload in het bloed. Het is aannemelijk dat in die fase van de
infectie de kans op transmissie van hiv van geïnfecteerde arts naar patiënt tijdens
risicovormende handelingen verhoogd is. Primo-infectie met hiv gaat vaak met symptomen
gepaard. Een risicovormende zorgverlener die na mogelijke blootstelling aan hiv dergelijke
symptomen vertoont, moet contact opnemen met de behandelende arts. Hiv-infectie bij een
risicovormende zorgverlener kan een zeer goede aanleiding zijn om met antivirale therapie te
starten, ook al voldoet de geïnfecteerde volgens de huidige richtlijnen niet aan een
behandelindicatie. Het uitvoeren van risicovormende, patiëntgerelateerde handelingen kan
als een behandelindicatie beschouwd worden.

Het uitvoeren van onderstaande aanbevelingen valt onder de
verantwoordelijkheid van
de zorgverlener:
• een hiv-positieve zorgverlener kan na overleg met zijn/haar behandelend
arts patiënt-gerelateerde werkzaamheden uitvoeren.
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