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Take home messages

• HIV+ patiënten worden ouder en hebben meer 

cardiovasculaire ziekten

• Zelfregie van patiënten kan bijdragen aan verlaging 

van risicofactoren

• De Happi app is een succesvol initiatief dat hieraan 

bij probeert te dragen



In de HIV-zorg is veel veranderd  



Waar heeft dit allemaal toe geleid

HIV         AIDS

HAART        cART



Hoe kijken we vandaag naar HIV?
Verschillende risicogroepen in de wereld



Als iemand goed zijn pillen slikt is er geen kans 

op overdracht van HIV



Plasma HIV RNA concentration (copies/ml) after starting cART

cART is succesvol



HIV-patiënten worden ouder

SHM monitoring rapport 2018



Hoe belangrijk is CVD-management bij 

HIV?

Losina et al. Clin Infect Dis. 2017 Oct 15;65(8):1266-1271



Ook in Nlse HIV patiënten hoge incidentie HT en MI

gecorrigeerd voor leefstijl

Schouten et al. Clin Infect Dis. 2014;59(12):1787-1797.



Klassieke risicofactoren belangrijker dan HIV-

specifieke factoren



Roken belangrijke risicofactor

Schouten et al. Clin Infect Dis. 2014;59(12):1787-1797.



Value-Based HIV Care (VBHiC)
CV-risico management is belangrijke gezondheidsuitkomst

De Happi App

Happi is geeft de patiënt 
maximale controle over zijn/ 
haar gezondheid (Health-Appi).



Eenvoudig inzicht in je data

• Geeft de mogelijkheid het 

polikliniek bezoek voor te 

bereiden

hoe kan ik stoppen 
met roken?



Achterliggende algoritme SCORE-NL



Happi wisselt gegevens uit met het OLVG
en binnenkort met het UMC Utrecht



Waar we nu aan werken

spiegelen van individu aan de anonieme massa

Integratie met thuismeters 
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Dank voor uw aandacht

Zijn er nog vragen?


