PEP-kuur na risico
op hiv

U bent op de Spoedeisende Hulp (SEH) geweest, omdat u een
risico heeft gelopen op een besmetting met hiv. De oorzaak
kan zijn dat er contact met besmet bloed was, bijvoorbeeld als
u zich geprikt heeft aan een gebruikte naald of ander scherp
voorwerp of als u onveilig seksueel contact heeft gehad met
iemand met hiv. Daardoor komt u mogelijk in aanmerking voor
een behandeling met medicijnen. Eerst kijken we hoe groot het
risico is, dat u heeft gelopen. Afhankelijk van dat risico besluit de
internist of u met medicijnen behandeld moet worden. In deze
folder vindt u informatie over de kuur en hoe u deze moet
gebruiken.

De PEP-kuur
Nadat u op de SEH bent geweest, verwijzen we u naar de verpleegkundig
specialist infectieziekten. Bij voorkeur heeft u deze afspraak op dezelfde
dag. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het ‘s avonds of in het
weekend is, neem dan de eerstvolgende werkdag contact op met de
verpleegkundig specialist infectieziekten. Dat kan via het telefoonnummer
van poli infectieziekten interne HMC: 088 979 65 85. De verpleegkundig
specialist geeft u informatie over de medicijnen, de zogenaamde PEP-kuur.
PEP is een afkorting voor Post Expositie Profylaxe. Dit is een preventieve
behandeling met medicijnen na een mogelijke besmetting met hiv.
De PEP-kuur duurt vier weken. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk
met deze medicijnen begint. Als u deze medicijnen meteen (tussen twee
tot maximaal 72 uur) na de mogelijke besmetting gebruikt, kan dit de
overdracht van hiv aanzienlijk verkleinen. U krijgt een combinatie van
verschillende hiv-remmers voorgeschreven. Bij deze medicijnen bestaat
een kans op reactie met andere medicijnen. Het is daarom van belang dat u
laat weten of u andere medicijnen gebruikt. Haal de medicijnen bij voorkeur
bij uw eigen apotheek. De apotheker kan nagaan of deze medicijnen
samengaan met de medicijnen die u al gebruikt. Als u geen vaste apotheek
heeft, kunt u dit ook aan de verpleegkundig specialist vragen. U krijgt een
recept om de benodigde medicijnen op te halen.

Bloedonderzoek
Voordat u met de medicijnen begint, hebben we op de SEH bloed bij u
afgenomen. We onderzoeken het bloed om te kijken of u in het verleden hiv,
hepatitis B of hepatitis C heeft opgelopen. Ook controleren we de nier- en
leverfuncties. Twee weken na uw eerste bezoek nemen we weer bloed bij
u af. Dan onderzoeken we of de nier- en leverfuncties veranderd zijn door
de medicatie. Als uit dit bloedonderzoek blijkt dat u de medicijnen niet
goed verdraagt, kan het zijn dat u andere medicijnen krijgt voorgeschreven.
U heeft een afspraak bij de verpleegkundig specialist voor de uitslag van
het bloedonderzoek. Mogelijke bijwerkingen van de kuur bespreken we
dan. In de derde en de zesde maand na de start met PEP controleren we uw
bloed weer op hiv en hepatitis C. Na zes maanden heeft u zekerheid over
een eventuele besmetting met hiv en/of hepatitis.

Gebruik van de medicijnen
Vier weken lang moet u dagelijks op een vast tijdstip de medicatie
innemen. De dosering is afhankelijk van de medicijnen die we hebben
voorgeschreven. De verpleegkundig specialist infectieziekten geeft u
hierover informatie. Als u op de SEH de medicijnen heeft gekregen, vertelt
de verpleegkundige van de SEH hoe u de medicijnen moet gebruiken.
Heeft u over het gebruik van de medicijnen nog vragen, dan kunt u deze
stellen tijdens uw eerste afspraak met de verpleegkundig specialist
infectieziekten.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de kuur, neem dan
contact op met de verpleegkundig specialist infectieziekten. Deze is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur op
telefoonnummer 088 979 65 85. Buiten deze tijden en bij spoed kunt u
bellen met het telefoonnummer van de poli interne geneeskunde HMC:
088 979 43 07. U kunt ook vragen stellen via www.haaglandenmc.nl/
mijnhmc (e-consult). Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl

NR. H0616-NL Mei 2019

Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

