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De ziekte AIDS (Acquired Immune Defi-
ciency Syndrome) raakte in de westerse 
wereld pas zo'n jaar geleden bekend,' 2 

maar doet in klinisch, wetenschappelijk en 
socio-cultureel opzicht de maatschappij op 
haar grondvesten schudden. Er is sprake 
van een niet-aflatende, intense belangstel-
ling voor alles wat met AIDS te maken 
heeft zowel in de medische als de niet-
medische wereld. Wetenschappelijke on-
derzoekers, artsen, verpleegkundigen, an-
dere gezondheidswerkers, goede journa-
listen, slechte journalisten, moralisten, 
plaatselijke en algemene overheden, allen 
lijken zij met deze ziekte te maken te heb-
ben, allen zoeken, adviseren, becommen-
tariëren en informeren zij elkaar en de rest 
van de bevolking. Twee factoren hebben, 
na een aanvankelijke verflauwing van de 
aandacht, sinds eind 1986 bijgedragen tot 
een nieuwe golf van interesse: de langza-
merhand bekend rakende omvang van de 
AIDS-ramp in een aantal Centraal-Afri-
kaanse landen,3  en het besef dat ook in de 
westerse samenleving de epidemie zich 
buiten de tot dan toe bekende risicogroe-
pen begint te verspreiden. Doemprofeten 
trekken vergelijkingen met de middel-
eeuwse pestepidemieën en terwijl een 
groot deel van de medisch-wetenschappe-
lijke inspanning gericht is op de bereiding 
van een betrouwbaar vaccin en van effec-
tieve antivirale geneesmiddelen, stijgen de 
cijfers, ook in Nederland (zie afbeelding). 

AIDS is een infectieziekte, een virus-
ziekte, die zich gedraagt als een geslachts-
ziekte. Behalve door geslachtsverkeer kan 
het virus ook worden overgebracht door 
bloed. Iemand die met dit virus geïnfec-
teerd is, kan zeer lange tijd zowel klachten-
vrij als infectieus voor anderen blijven. De 
meesten zijn zich van hun infectieuze toe-
stand niet bewust. Of kennen deze althans 
niet met zekerheid, want ze willen zich niet 
laten `testen' (= onderzoek laten doen 
naar de aanwezigheid van antistoffen te-
gen het oorzakelijk virus in het serum). 
Immers, de wetenschap door dit virus be-
smet te zijn, zonder over een effectief ge-
neesmiddel te beschikken, is als het bezit 
van een tijdbom die men niet kwijtraakt en 
waarvan men niet weet op welk uur hij  

staat afgesteld. 
De algemene bevolking begint zich te 

realiseren, zoals de mannelijke homosek-
suele gemeenschap dat reeds enkele jaren 
doet, dat vluchtige seksuele contacten een 
element van levensgevaar in zich kunnen 
dragen. Zonder twijfel zal dit wanneer een 
betrouwbaar vaccin inderdaad nog jaren 
uitblijft een verandering in leefstijl ten ge-
volge hebben. Daarnaast echter moeten 
mensen, werkzaam in de gezondheids-
zorg, eraan denken dat patiënten wel eens 
met dit virus besmet zouden kunnen zijn. 
Hierbij moet niet vertrouwd worden op 
eigen mededelingen van de patiënt of afge-
dwongen registratie van zijn besmettings-
staat. Dit laatste is om vele redenen ver- 
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werpelijk en bovendien totaal onbetrouw-
baar: het overgrote deel van de geïnfec-
teerden weet het niet eens. Beter is het te 
beseffen dat het AIDS veroorzakende vi-
rus ons — na het tijdperk van de syfilisbacil 
en van het hepatitis B-virus — opnieuw 
leert dat bloed een potentieel levensge-
vaarlijke vloeistof is en het handelen daar-
naar te richten. Onder de vele werkers in 
de gezondheidszorg nemen de tandheel-
kundigen op dit punt een prominente 
plaats in, gewend als zij zijn om te gaan met 
aërosolen, gemengd met speeksel en 
bloed. 

In de afgelopen paar jaar is het inzicht in de 
oorzaak en de pathogenese snel gegroeid. 
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AIDS en Tandheelkunde 

Aangezien elke ontdekking onmi 
wereldkundig gemaakt werd en d 
schillende onderzoekers van versc 
namen voorzien, bestaat zeker enig 
voor begripsverwarring. Een gunstige om-
standigheid is dat vanaf het begin alle on-
derzoekers en behandelaars over de gehele 
wereld zich gehouden hebben aan de door 
de Centers of Disease Controle (CDC) in 
Atlanta (V.S.) gegeven definitie van de 
ziekte AIDS, een unicum in de westerse 
geneeskunde. 

De definitie werd gegeven in 19824  en 
bijgesteld in 19855, en luidt: 

`Een persoon lijdt aan AIDS wanneer hij/ 
zij een op betrouwbare wijze vastgestelde 
ziekte heeft, waarvan redelijkerwijs aan-
genomen kan worden dat deze berust op 
een stoornis in de cellulaire afweer, zonder 
dat er sprake is van een bekende onderlig-
gende oorzaak voor die afweerstoornis, 
terwijl bij hem/haar antistoffen tegen het 
humane immunodeficiëntievirus (HIV), 
kunnen worden aangetoond of de aanwe-
zigheid van HIV op een andere wijze kan 
worden vastgesteld.' 

Zoals reeds in het begin van de jaren tach-
tig werd vermoed, wordt AIDS veroor-
zaakt door een virus zoals werd vastge-
steld door Montagnier en medewerkers in 
1983,6  en Gallo en medewerkers in 1984.' 
De naam gegeven aan het virus luidde aan-
vankelijk LAV (lymfadenopathievirus) 
respectievelijk HTLV-III (human lympho-
tropic virus type III), maar onlangs werd 
door een internationale taxonomie-com-
missie de naam HIV (human immunodefi-
ciency virus) voorgesteld, die binnenkort 
als enige gebruikt zal worden. 

De laatste jaren is duidelijk geworden 
dat HIV allerlei ziektebeelden bij de mens 
kan veroorzaken, een hele scala, waarbij 
AIDS het ene uiterste is en de symtoomlo-
ze virusdrager het andere uiterste vormt. 

Onlangs heeft het CDC een klinische 
indeling van de door HIV-infectie veroor-
zaakte ziektebeelden voorgesteld die als 
volgt luidis: 

I. De acute HIV-infectie. Een voor-
bijgaand mononucleosis-achtig 
ziektebeeld, optredend ten tijde 
van de eigenlijke besmetting. 

II. Symptoomloos virusdragerschap. 
III. Persisterende generaliseerde lym- 

fadenopathie (PGL), ook wel ge- 
noemd 	lymfadenopathie-syn- 
droom (LAS). Hierbij ontbreken 
andere klachten, de immuniteit 
kan normaal of gestoord zijn. 

IV. 	Andere ziektebeelden, zoals: 
IV-A. Constitutionele symptomen als 

gewichtsverlies e.c.i., koorts 
e.c.i., diarree e.c.i., moeheid/ma-
laise etc. De cellulaire immuniteit 
is hierbij meestal gestoord. Dit sta-
dium staat ook bekend als het 
AIDS Related complex (ARC). 

IV-B. Neurologische symptomen als 
aseptische meningitis, myelopa-
thie, polyneuritis, AIDS-de-
mentie. 

IV-C-1. Opportunistische infecties. In de 
loop der jaren heeft zich een lijst 
met door het CDC `erkende' op-
portunistische infecties uitgekris-
talliseerd. Het gaat dan om 
— Pneumocystis carinii: pneu-

monie. 
— Toxoplasma gondii: pneumo-

nie of Centraal Zenuw Stelsel 
(CZS)-infectie. 

— Cryptosporidium- of Isospora 
belli: enteritis. 

— Strongyloides stercoralis: 
pneumonie, CZS-infectie, ge-
dissemineerde infectie. 

— Candida albicans: oesopha-
gitis, pneumonie, CZS-in-
fectie. 

— Cryptococcus neoformans: 
pneumonie, CZS-infectie, ge-. 
dissemineerde infectie. 

— Aspergillis species: CZS-infec-
tie, gedissemineerde infectie. 

— Histoplasma capsulatum: ge-
dissemineerde infectie. 

— Zygomycosis: pneumonie of 
CZS-infectie. 

— Atypische mycobacteriën: ge-
dissemineerde infectie. 

— Nocardia species: pneumonie, 
CZS-infectie. 

— Cytomegalovirus: oesopha-
gitis, pneumonie, CZS-infectie 
(o.a. retinitis). 

— Herpes-simplex-virus: chroni-
sche mucocutane infectie, oe-
sophagitis. 
Papovavirus: progressieve 
multifocale leuko-encefalopa-
thie. 

IV-C-2. Andere infecties, die bij HIV-in-
fectie veel gezien worden, zoals 
orofaryngeale candidiasis, orale 
'hairy' leukoplakie, herpes zoster, 
tuberculose, 	recidiverende 
bacteriëmieën met Salmonella's. 

IV-D. Aan HIV-infectie secundaire tu-
moren, met name Kaposi-sar-
coom, non-Hodgkin-lymfoom van 
hoge maligniteitsgraad en intrace-
rebraal lymfoom. 

IV-E. Andere aan HIV-infectie secun-
daire ziektebeelden, zoals een 
chronische interstitiële pneu-
monie. 

De stadia I, II, III en IV sluiten elkaar uit. 
Iemand kan binnen stadium IV tot meer 
dan één subklasse behoren. De diagnose 
AIDS kan dus alleen gesteld worden bij 
iemand in stadium IV-C-1 en/of stadium 
IV-D. 
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