
 

HIV test strategie voor de huisartsenpraktijk 

HIV in Suriname: Suriname heeft een gegeneraliseerde HIV epidemie, met 
hogere prevalentie onder specifieke populaties. De prevalentie van HIV is 
1,4% onder 15-49 jarigen a. 
 
Testen op HIV in de huisartsen praktijk 
- Laat laagdrempelig testen op HIV 
- Indicaties om zeker te testen staan onder en naast beschreven, maar 

bied ook andere patiënten aan om een HIV test te verrichten 
- Stel patiënten op de hoogte als u een HIV test doet  
- Testen op HIV is vrijwillig en niet verplicht of gedwongen 
- Bij positieve HIV-test: doe counseling en zie flowchart HIV behandeling 
 
Let op 
- Confidentialiteit en anonimiteit moeten altijd gegarandeerd zijn. 
- Laat veronderstelde afwezigheid van risico u er niet van weerhouden 

om een HIV test aan te bieden wanneer er een klinische indicatie is. 
- Er bestaat een WINDOW PERIODE waarbij de patiënt wel HIV 

geïnfecteerd kan zijn maar nog onvoldoende antistoffen gevormd heeft. 
De HIV test is dan (nog) negatief. Test bij hoge verdenking na 3 
maanden opnieuw.  

Andere indicaties voor testen 
- Klachten: Gewichtsverlies, koorts, chronische diarree 
- Onderzoek: Lymfadenopathie 
- Lab: leukopenie, trombopenie, verhoogde bezinking (BSE) 
- Andere aandoeningen: 
- Andere SOIs (HBV, HCV, syfilis, gonorroe, chlamydia) 
- Tuberculose 
- Pneumonie (bij eenmaal, maar zeker bij recidief) 
- Candida 
- Auto-immuunziektes met agressieve immuunsuppressiva 
- Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) 
- Onverklaarde verminderde nierfunctie 
- Dermatologisch: Kaposi sarcoom, seborrhoïsche dermatitis, herpes 

simplex, herpes zoster, ernstige psoriasis 
- Oncologisch: primair RIP brein, cervixkanker, anuskanker, longkanker, 

lymfoom 
- Neurologisch: mononeuritis, subcorticale dementie, MS-achtig beeld, 

young stroke, perifere neuropathie  

- Kinderen onder 18 maanden: bij indicatie voor HIV test verwijzen naar 
kinderarts  

- Kinderen van HIV positieve moeder: ook laten testen indien hun status 
onbekend is 

TEST ZEKER HIV BIJ HERTESTEN 
Zwangere vrouw en partner 3e trimester (rond amenorroe duur 30 wk) 
Key populations: 
MSM, transgender, 
sekswerker, iv drugsgebruiker, 
gevangene 

Tenminste één keer per jaar 
Let op:  
Test ook op syfilis en HBV 
Test HCV bij MSM en iv drugsgebruikers 

Afkortingen:   
HBV Hepatitis B Virus 
HCV Hepatitis C Virus 
MSM Men having Sex with Men  

 
MS Multipele Sclerosis  
RIP Ruimte Innemend Proces 
SOI Seksueel Overdraagbare Infectie HIV positieve partner Eén keer per jaar 

Wisselende seksuele contacten Eén keer per jaar aBron: UNAIDS (http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/suriname) 

 


