
In 1998 zijn in Nederland 131 mensen aan aids overleden. Dat

is een aanzienlijk verschil met de 439 aidsslachtoffers in 1995.

Deze spectaculaire daling is het gevolg van een nieuwe therapie

voor aidspatiënten en mensen met hiv. De zogenaamde combi-

natietherapie, die vanaf 1 juli 1996 is wordt aangeboden, leidt

tot uitstel van de ziekte aids, niet tot genezing. Door het uitstel

loopt het aantal sterfgevallen fors terug en neemt het aantal

nieuwe hiv-patiënten bij wie aids is vastgesteld sterk af. Uit

deze cijfers kan volgens de Inspectie van de Gezondheidszorg

niet geconcludeerd dat het aantal met hiv besmette mensen

afneemt. De Inspectie schat het aantal mensen met hiv in

Nederland tussen de acht- en twaalfduizend.

Daling zet door
In Nederland worden aids-patiënten sinds 1982 geregistreerd.

Sinds die tijd heeft deze ziekte in ons land het leven gekost aan

bijna 3500 mensen. Tot 1992 waren er grote jaarlijkse stijgingen

van het aantal aidsslachtoffers. Het grootst aantal slachtoffers

(444) viel in 1994. In 1995 was voor het eerst een afname te

bespeuren. In 1996 liep het aantal sterfgevallen terug tot 327.

De dalende trend heeft zich in 1997 versterkt doorgezet. Het

aantal slachtoffers kwam toen op 184. Het voorlopige cijfer voor

1998 is 131 sterfgevallen.

Uit de cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat

in 1997 bij ruim driehonderd nieuwe patiënten de ziekte aids is

vastgesteld, 130 minder dan in 1996 en 220 minder dan in 1995.

Deze daling wordt vooral zichtbaar in het aantal nieuwe aids-

patiënten in de grootste risicogroep: de homoseksuele en biseksu-

ele mannen. In 1996 was 75 procent van het totaal aantal nieuwe

mannelijke aidspatiënten homoseksueel, in 1997 is dit percen-

tage gedaald tot 64 procent.

Het aandeel heteroseksuele mannen onder de aidspatiënten blijft

stijgen. In 1992 waren heteroseksuele mannen met zes procent

de derde risicogroep na de homoseksuele mannen en de intrave-

neuze druggebruikers. In 1997 is deze groep met 22 procent van

alle aidspatiënten de tweede risicogroep geworden. Druggebrui-

kers vormen bijna tien procent van het totaal aantal patiënten.

Aids is een mannenziekte. Tot 1994 was het aandeel vrouwen

tien procent. Dit aandeel is opgelopen tot twintig procent in 1998.

Hogere gemiddelde leeftijd 
Dankzij het succes van de combinatietherapie bereiken mensen

die aan aids lijden nu een hogere leeftijd dan een paar jaar geleden.

In 1997 was de gemiddelde leeftijd op het moment van overlijden

aan aids 42,5 jaar. In 1996 was dit 41,8 jaar en in 1995 nog 39,7

jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen aan aids overlijden

(36,9 jaar) ligt aanmerkelijk lager. Bij mannen jonger dan 25 jaar

en ouder dan 64 jaar komt sterfte aan aids relatief weinig voor.

Het gaat om zo’n tien gevallen per jaar. §

Jan Hoogenboezem

Nieuwe therapie betekent uitstel van executie

Forse afname aidssterfte

De daling van het aantal sterfgevallen aan aids heeft zich ook in 1998 doorgezet. Dit is direct het
gevolg van een nieuwe therapie voor aidspatiënten en mensen met hiv.
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Aidspatiënten naar diagnose- en sterftejaar
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Aidssterfte
De sterftecijfers hebben alleen betrekking op Nederlandse inge-

zetenen. Gegevens over de diagnose aids hebben betrekking op

alle in Nederland gediagnostiseerde gevallen. 
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