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Oorspronkelijke bijdragen 

HIV en tandheelkunde 

Deel 3. HIV-infectie: pathogenese, epidemiologie, 
definities en classificatie 

Samenvatting. Het acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) wordt veroorzaakt door infectie 

met een retrovirus, het human immunodeficiency virus (HIV), dat selectief het cellulaire immuunsys-

teem aantast. Dientengevolge treden fatale opportunistische infecties en/of maligniteiten op. In 

deze bijdrage wordt nader ingegaan op de pathogenese en de epidemiologie van HIV-infectie. Verder 

wordende nieuwe classificatie van HIV-infectie en de huidige definitie voor de diagnose AIDS bespro-

ken. 
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1 Inleiding 

Het acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) werd voor het 
eerst beschreven in 1981 in New York en San Francisco 
(Verenigde Staten) bij jonge homoseksuele mannen bij wie de 
diagnose Kaposi-sarcoom en Pneumocystis carinii-pneumonia 
werd gesteld, twee tot dan toe zeldzame condities. Onderzoek 
wees uit dat bij deze patiënten sprake was van een stoornis in de 
cellulaire immuniteit. Al gauw bleek dat het nieuwe ziektebeeld 
niet alleen bij homoseksuele mannen voorkwam, maar ook bij 
andere groepen, vooral bij hemofiliepatiënten en bij intrave-
neuze druggebruikers. 

Eind 1983 isoleerden Montagnier en medewerkers van het 
Instituut Pasteur te Parijs als eersten het oorzakelijke agens van 
AIDS, een retrovirus, en noemden het lymphadenopathy-associa-
ted virus (LAV). Gallo en medewerkers van het Bethesda Instituut 
in de Verenigde Staten slaagden er begin 1984 in hetzelfde virus te 
isoleren; zij noemden het human T-lymphotropic virus type III 
(HTLV-III). In 1986 werd door het International Committee on 
the Taxonomy of Viruses aan het virus de nu algemeen aanvaarde 
naam human immunodeficiency virus (HIV) gegeven.' 

In 1985 werd een ander, verwant retrovirus geïsoleerd, dat 
vooral endemisch is in West-Afrika, maar incidenteel ook elders 
in de wereld, waaronder Nederland, is geconstateerd.' Het eerst 
beschreven virus werd voortaan HIV-1 genoemd, het 
Westafrikaanse virus HIV-2. HIV-2 veroorzaakt eveneens 
AIDS, maar lijkt minder virulent, hoewel dit op den duur ook 
lethaal is.' 

Ondanks de toepassing van antivirale middelen, zoals zido-
vudine (AZT), didanosine (ddI) en dideoxycytidine (ddC), 
waarmee het ziekteproces kan worden geremd, blijft HIV-infec-
tie tot op heden een lethaal verlopende ziekte.' 

2 Structuur en vermenigvuldiging van HIV 

HIV is een virus met een doorsnede van ongeveer honderd 
nanometer (afb. 1). Het virion heeft een kern, die twee identieke 
moleculen genomisch ribonucleïnezuur (RNA) en enkele enzy-
men, waaronder het reverse transcriptase (RT) en het protease, 

omsluit en zelfweer omgeven wordt door een lipide-envelop.' 
In de virale envelop stekende buitenste envelop-glycoproteïnen 
(gp120) knopvormig uit. Deze kunnen een binding aangaan 
met het CD4-membraaneiwit, dat vooral op CD4*-lymfocyten 
(voornamelijk T-helper/inducercellen) en monocyten/macro-
fagen wordt aangetroffen. 

De binding van gp120 aan CD4 wordt gevolgd door het bin-
nendringen en de ontmanteling van HIV in de gastheercel (afb. 
2). Zo komen het virale RNA en het RT vrij in het cytoplasma. 
Onder invloed van het RT wordt van het virale RNA een DNA-
kopie gemaakt. Vanwege deze als het ware `omgekeerde weg' in 
de natuur is de naam retrovirus aan deze soort virussen gegeven. 

Het virale RNA wordt afgebroken en er wordt nu, wederom 
onder invloed van het RT, dubbelstrengs DNA gevormd. Dit 
migreert naar de celkern en wordt als provirus in het gastheerge-
noom opgenomen (afb. 2). Het provirus kan hier `latent' aanwe-
zig blijven tot de gastheercel wordt geactiveerd. In geval van 
produktieve infectie worden, met behulp van gastheer-RNA-
polymerasen, genomisch en messenger RNA (mRNA) gevormd. 
Na translatie van mRNA wordende gevormde precursoreiwitten 
door het virale protease op maat geknipt. Na verdere afwerking 
(zoals myristilering en glycosilering) van de eiwitten vindt 
assemblage van de virale componenten plaats en verlaten de 
nieuw gevormde virions via een proces van 'budding' de gast-
heercel om vervolgens andere T-cellen te infecteren.' 

3 Pathogenese 

HIV behoort tot de T-cel lymfotrope virussen. De cellulaire 
receptor voor HIV is het CD4-membraaneiwit dat aanwezig is 
op CD4*-lymfocyten (voornamelijk T-helper/inducercellen). 
Verder wordt deze CD4*-receptor op monocyten/macrofagen 
en gliacellen in de hersenen gevonden. Replicatie van HIV vindt 
vooral plaats in CD4*-lymfocyten. Infectie met het HIV leidt 
uiteindelijk tot een progressieve vermindering van het aantal 
CD4*-lymfocyten. De CD4*-depletie wordt deels veroorzaakt 
door cytopathische effecten van HIV en een aanmaakstoornis 
van nieuwe CD4*-lymfocyten. Ten slotte wordt ook de functie 
van deze cellen verstoord.' 4-6  
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Gezien de centrale rol die de CD4+-lymfocyten in de afweer spe-
len, met interacties met monocyten/macrofagen, cytotoxische 
T-lymfocyten, 'natural killer' cellen en B-lymfocyten, leiden 
depletie en functiestoornis van de CD4'-lymfocyten tot immu-
nologische afwijkingen die opportunistische infecties en/of 
maligniteiten tot gevolg hebben.' 5 6 

Hoewel men in grote lijnen een indruk heeft van de pathoge-
nese van HIV-infecties, is niet geheel duidelijk waarom infectie 
met HIV bij de een langzaam verloopt en bij de ander snel. Er 
blijkt een verband te bestaan tussen de biologische varianten van 
HIV en het ziektebeloop. In tegenstelling tot wat men vroeger 
dacht, blijkt er reeds vanaf het begin van de HIV-infectie een 
continue replicatie van het HIV te zijn, waarbij aanvankelijk een 
onderdrukking van de virulente HIV-stammen plaatsvindt. 
Zodra deze virulente HIV-stammen niet meer door het 
immuunapparaat kunnen worden onderdrukt, treedt een snelle 
daling van het aantal CD4'-lymfocyten op met de ontwikkeling 
van AIDS.6 7  De progressiesnelheid wordt verder beïnvloed door 
de aanwezigheid van andere infecties en de eventuele instelling 
van een medische behandeling.' 

Gegevens over het natuurlijk verloop en de incubatietijd van 
AIDS komen uit enkele grote cohort-onderzoeken van homo-
seksuele mannen en — in mindere mate — hemofiliepatiënten. 
Gemiddeld wordt bij volwassen HIV-geïnfecteerden van rond 
de 35 jaar uit verschillende risicogroepen na acht tot tien jaar de 
diagnose AIDS gesteld. Men neemt aan dat de meeste, zo niet alle, 
HIV-geïnfecteerden uiteindelijk AIDS zullen ontwikkelen.' 

4 Transmissie 

HIV is aangetoond in alle lichaamsvloeistoffen, zoals sperma, 
(menstruatie)bloed, vaginale afscheiding, moedermelk, voor-
vocht, speeksel, urine en tranen.' " Alleen in de eerste vier 
genoemde vochten is het virus in voldoende concentratie aan-
wezig om een infectie te kunnen veroorzaken. Er zijn drie wijzen 
van transmissie goed beschreven: 1. intiem seksueel contact; 2. 
parenterale blootstelling aan bloed, bloedbevattende lichaams-
vloeistoffen en bloedprodukten, en 3. overdracht van moeder 

op kind tijdens de perinatale periode.' S ' Transmissie van HIV 
vindt plaats door direct contact met lichaamsvloeistoffen, waar-
bij het virus niet door een intacte huid kan doordringen. De 
besmettelijkheid van HIV hangt behoudens de concentratie 
samen met het stadium van de ziekte. Men gaat er in het alge-
meen van uit dat met het HIV-geïnfecteerde personen continu 
besmettelijk zijn.' 

4.1 Seksueel contact (horizontale transmissie) 

Binnen de groep van transmissie door intiem seksueel contact 
lopen homo- en/of biseksueel actieve mannen het grootste risi-
co met het HIV geïnfecteerd te raken.' Overdracht bij heterosek-
sueel contact is echter ook mogelijk. Heteroseksuele personen 
met frequent wisselende partners hebben, vooral in gebieden 
waar de HIV-infectie veel voorkomt, dan ook een aanzienlijke 
kans op HIV- infectie. 

De overdracht vindt plaats via de slijmvliezen. De kans op 
transmissie wordt verhoogd als de slijmvliezen geïrriteerd of 
beschadigd zijn, vooral ten gevolge van (ulceratieve) seksueel 
overdraagbare aandoeningen (SOA).' 

4.2 Bloed-bloed contact (horizontale transmissie) 

In de groep van transmissie door parenterale blootstelling aan 
bloed( produkten), lopen intraveneuze druggebruikers die elkaars 
naalden gebruiken, het grootste risico van overdracht van een 
HIV-infectie.' ' Aangezien omstreeks 1985 serologische scree-
ning van bloeddonoren op HIV en produktiemethoden ter ver-
mindering van contaminatie wijdverbreid hun intrede hebben 
gedaan, hebben personen die na dit jaar bloed(produkten) toe-
gediend kregen (vooral hemofiliepatiënten) een veel kleiner 
risico dan diegenen die deze produkten vóór 1985 hebben ont-
vangen. De kans op donatie van besmet bloed blijft bestaan in de 
zogenoemde `window-periode' van maximaal zes maanden, de 
tijd tussen de feitelijke besmetting en het verschijnen van HIV-
antistoffen in het bloed (seroconversie).' ' 

Afb. 1. DestructuurvanhetHlV. 

Gp120- De oppervlakte van het virus wordt gevormd door 70 tot 80 gegly-

cosileerde proteïne-moleculen gp l 20 (buitenste envelopeiwit), die 

knopvormig uitsteken. 

Gp41 - De knoppen zijn'losvast'verbonden met geglycosileerde proteïnen 

gp41 (transmembraaneiwit), die op hun beurt ingebedzijn in devirale 

envelop. 

P17 	- De binnenzijde van de virale envelop is bekleed met proteïne-mole- 

culen, die worden aangeduid met pl 7. 

P24 - Deze proteïne-moleculen vormende kern van het virus. 

RNA - In de kern worden twee identieke moleculen ribonucleïnezuur 

(RNA), het erfelijke materiaal van het virus, aangetroffen. 

RT 	- Reversetranscriptase, het enzym datessentieel is voor de replicatie 

van HIV, wordt eveneens in de kern aangetroffen. 

(Mettoestemming van Wellcome Pharmaceuticals B.V. overgenomen uit 'HIV in de praktijk' 

door M.D. de Jong enJ.M.A. Lange. Utrecht, 1992). 
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4.3 Perinatale overdracht (verticale transmissie) 

Ongeveer één derde van de pasgeborenen van HIV-geïnfecteer-
de moeders wordt perinataal met het HIV geïnfecteerd. Verder 
lijkt er voor het kind een extra risico te zijn om via moedermelk 
met het HIV te worden geïnfecteerd.' ' 

4.4 Beroepsrisico 

Voor personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en in 
aanraking komen met bloed en lichaamsvloeistoffen, is het risi-
co van het oplopen van een HIV-infectie klein, maar niet te ver-
waarlozen. Dit risico kan worden geminimaliseerd door het 
inachtnemen van voorzorgsmaatregelen.' 

5 De HIV-test 

De huidige screening-tests op HIV-infectie zijn gebaseerd op 
circulerende antistoffen tegen specifieke HIV-eiwitten. De 
meest gebruikte screening-test is de ELISA (enzyme-linked 
immunosorbent assay), een uiterst gevoelige test die in staat is 
bij vrijwel alle HIV-geïnfecteerde personen HIV-antistoffen 
aan te tonen. Bij een HIV-antistoftest wordt tegenwoordig met 
behulp van combinatie-assays op beide varianten van HIV 
(HIV-1 en HIV-2) getest. IgG-antistoffen zijn gewoonlijk vanaf 
drie tot zes weken na het moment van infectie aantoonbaar 
(seroconversie)."' 

Hoewel de sensitiviteit en specificiteit van de ELISA-test in 
het algemeen hoog zijn (>99%), is een test ter bevestiging van 
een positief resultaat vereist. De Western Blot is de meest 
gebruikte bevestigende test, waarbij de antistofrespons tegen de 
afzonderlijke structurele virale eiwitten zichtbaar wordt 
gemaakt" 

Afb. 2. De vermenigvuldigingscyclus van het HIV. 

(Met toestemming van Bohn, Stafleu, Van Loghum B.V. overgenomen uit 

'Leerboek infectieziekten' onder redactie van R. van Furth, e.a. 

Houten/Zaventem, 1992). 

6 Epidemiologie 

HIV-infectie treft in de westerse wereld vooral mannen met 
homo- en/of biseksuele contacten en intraveneuze druggebrui-
kers en in Afrika de heteroseksuele bevolking. De man-vrouw-
verhouding in het laatstgenoemde continent is ongeveer 1:1, 
terwijl deze in de westerse wereld ongeveer 7:1 bedraagt.' Een 
verschuiving van mannen met homo- en/of biseksuele contac-
ten naar intraveneuze druggebruikers en heteroseksuelen vindt 
plaats. In de gebieden waar het HIV betrekkelijk laat is geïntro-
duceerd, zoals Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Oost-Europa, 
ontstaat een mengvorm, een verspreiding zowel via het westerse 
als via het Afrikaanse patroon." De HIV-infectie verspreidt zich 
de laatste jaren in versneld tempo onder de sociaal zwakke groe-
pen, vooral in stedelijke gebieden zoals in de Verenigde Staten, 
Mexico, Brazilië, India, Thailand en Centraal- en Oost-Afrika.' 
Per 1 juli 1993 zijn bij de World Health Organization (WHO) 
cumulatief 718.894 personen met AIDS gerapporteerd uit 194 
landen. Rekening houdend met onderrapportage en vertraging, 
schat de WHO dat ongeveer tweeënhalf miljoen volwassenen 
AIDS hebben gekregen. Mondiaal wordt het aantal HIV-geïn-
fecteerden geschat op meer dan dertien miljoen volwassenen en 
één miljoen kinderen. De WHO voorspelt tegen het eind van 
deze eeuw een cumulatief aantal van dertig tot veertig miljoen 
HIV-geïnfecteerden.' 

Per 1 juli 1993 zijn door 44 Europese landen 105.312 perso-
nen met AIDS gemeldbij de WHO in Parijs. De schatting van het 
aantal HIV-seropositieven in de Europese Gemeenschap was op 
dat moment ongeveer 500.000.'0  In Europa is sprake van een 
zogenoemde `Noord-Zuid trend'; in Noord-Europa zijn voor- 

namelijk mannen met homo- en/of biseksuele contacten geïn-
fecteerd, terwijl in Zuid-Europa (o.a. Italië en Spanje) de intra-
veneuze druggebruikers de belangrijkste risicogroep vormen.' 

In Nederland bestaat een anonieme registratie van patiënten 
met AIDS. Per 1 oktober 1993 zijn in Nederland aan de 
Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid 
cumulatief 2783 mensen met AIDS gemeld, 2567 mannen en 
216 vrouwen." Hiervan zijn 2131 homo- en/of biseksuele man-
nen (76%), 260 intraveneuze druggebruikers (9,0%), 28 homo-
en/of biseksuele druggebruikers (1,0%), 220 heteroseksuelen 
(7,9%), en 144 behorend tot een restgroep (5,1%) (tab. I). Ruim 
80% van de AIDS-patiënten heeft een leeftijd tussen de 25 en 50 
jaar. Ongeveer de helft van de patiënten komt uit Amsterdam en 
omstreken. 

De laatste jaren wordt in Nederland een groeiende groep 
AIDS-patiënten gezien met alleen heteroseksueel contact als 
risicofactor. Een zelfstandige epidemie van HIV onder de alge-
mene heteroseksuele populatie wordt echter in Nederland 
onwaarschijnlijk geacht. Het aantal HIV-geïnfecteerden in 
Nederland is onbekend. Schattingen hierover zijn zeer onbe-
trouwbaar. Vermoed wordt dat circa 20% van de mannen met 
homo- en/of biseksuele contacten in Amsterdam is geïnfecteerd 
met het HIV. Van de intraveneuze druggebruikers in Amster-
dam is vermoedelijk 30% geïnfecteerd.' 

7 Classificatie en definities 

Het klinische spectrum van een HIV-infectie varieert van een 
primaire (acute) infectie of een asymptomatisch verlopende 
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Tabel I. Verdeling naar patiëntengroep van 2783 patiënten met AIDS, 

die tot 1 oktober 1993 in Nederland zijn gemeld 

aan de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid." 

Patiëntengroep 

Cumulatief 

1982 1993 

Diagnoses in 

1992 gesteld 

Homo/biseksuele mannen 2131 76,0 358 73,0 

Intraveneuze druggebruikers 260 9,0 55 11,3 

Homo/biseksuele druggebruikers 28 1,0 6 1,2 

Hemofiliepatiënten 46 1,7 7 1,4 

Transfusie-ontvangers 38 1,4 3 0,6 

Heteroseksueel contact 220 7,9 48 9,9 

Moeder-kind 13 0,5 1 0,2 

Onbekend/overig 47 1,7 9 1,9 

Totaal 2783 100 487 100 

Tabe111. Nieuwe CDC-classificatie ván HIV-infectie en uitbreiding 

van de AIDS-definitie' voor personen l. 13 jaar." 

CD4'-T-cel 
categorieën 

1. 500/1.1L 

2.200-499/1 L 

3. <200/.tL 
AIDS-indicator 
T-cel aantal 

* Personen met indicatorziekten (categorie Cl, C2 en C3), evenals personen 
met een aantal CD4'-T-lymfocyten <200/µL (i.e. categorie A3 en B3) wor-
den in de Verenigde Staten per 1 januari 1993 gediagnostiseerd als heb-
bende AIDS. Dit laatstgenoemde criterium is in Europa niet overgenomen. 

** PGL=Persisterende gegeneraliseerde lymfadenopathie. 
*** Zie tabel IlI voor de lijst metAIDS-indicatorziekten. 

KIE nische categorieen 

(A) 	 (B) 

Asymptomansch. 	Symptomatisch, 

acute HIV, of PCL`= 	niet(A)of(C)condities 

(C) 

AIDS,ttdicdtor 

condiries"` 

Al 

A2 

A3 

Cl 

C2 

C3 

B1 

B2 

B3 

Tabel Ill. Indicatorziekten voorde diagnose AIDS, zoals opgenomen 

in de huidige definitie (geldend voor personen 	jaar)." 

1. Candidiasis van de bronchi, trachea of longen 

2. Candidiasis van de slokdarm 

3. Cervixcarcinoom, invasiefgroeiend* 

4. Coccidioidomycosis,gedissemineerdofextrapulmonaal 

5. Cryptococcosis, extrapulmonaal 

6. Cryptosporidiosis, chronisch intestinaal (duur> I maand) 

7. Cytomegalovirus-ziekte (anders dan in de lever, milt of 

lymfklieren) 

8. Cytomegalovirus retinitis (met verlies van visus) 

9. Encephalopathie, HIV-gerelateerd 

10. Herpes simplex: chronische ulceraties (duur> 1 maand); 

of bronchitis, pneumonitis ofoesophagitis. 

11. Histoplasmosis,gedissemineerdofextrapulmonaal 

12. Isosporiasis, chronisch intestinaal (duur> 1 maand) 

13. Kaposi-sarcoom 

14. Lymfoom, Burkitt's (of equivalent) 

1 5. Lymfoom, immunoblastisch (of equivalent) 

16. Lymfoom, primair van de hersenen 

1 7. Mycobacterium avium-complexof M. kansasii, 

gedissemineerd of extrapulmonaal 

18. Mycobacterium tuberculosis, pulmonaal* of extrapulmonaal 

19. Mycobacterium, andere of niet geidentificeerde species, 

gedissemineerd of extrapulmonaal 

20. Pneumocystiscarinii-pneumonie 

21. Pneumonie, recidiverend* 

22. Progressieve multifocale leuko-encephalopathie 

23. Salmonella sepsis, recidiverend 

24. Toxoplasmosisvan de hersenen 

25 'Wasting syndrome', HIV-gerelateerd 

* Indicatorziekten toegevoegd aan de uit 1987 daterende lijst van AIDS-defi-
niërende opportunistische infecties en/of maligniteiten." 
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infectie tot het acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). In 
de praktijk blijkt dat de ziekte geen vast omschreven beloop 
kent. Vanuit klinisch oogpunt is de HIV-infectie een chronische 
virale ziekte, die leidt tot progressieve verslechtering van het 
immuunsysteem, uiteindelijk resulterend in de ontwikkeling 
van ernstige, levensbedreigende opportunistische infecties en/ 
of maligniteiten, een stadium dat wordt aangeduid met AIDS. 
Hieronder zal nader worden ingegaan op de nieuwe classifica-
tie van HIV-infectie en de huidige definitie voor de diagnose 
AIDS. 

7.1 Nieuwe classificatie van HIV-infectie 

Recentelijk werd de uit 1986 daterende classificatie van HIV-
infectie door de Centers for Disease Control (CDC) in Atlanta 
(Verenigde Staten) herzien.12  "In deze herziene CDC- classifica-
tie van HIV-infectie worden personen van dertien jaar en ouder 
enerzijds geclassificeerd op grond van met HIV-geassocieerde 
klinische ziektebeelden en anderzijds op grond van het aantal 
CD4'-T-lymfocyten. De classificatie is gebaseerd op drie cate-
gorieën van het aantal CD4*-T-lymfocyten en drie klinische 
categorieën, die te zamen een matrix vormen van negen elkaar 
uitsluitende categorieën (tab. II). 

7.2 De huidige AIDS-definitie 

In het algemeen kan de diagnose AIDS worden gesteld indien 
een persoon seropositief is voor het HIV (lees: antistoffen heeft 
tegen het HIV) en ten minste één van de AIDS-definiërende 
indicatorziekten heeft (tab. III). Verder zijner bepaalde, nauw-
keurig omschreven omstandigheden waarbij de diagnose AIDS 
kan worden gesteld.' " 

Tot voor kort golden in de Verenigde Staten en Europa uni-
forme criteria voor het stellen van de diagnose AIDS.' Per 1 
januari 1993 zijn in de Verenigde Staten de diagnostische crite-
ria uitgebreid." Deze beslissing heeft ook in Europa tot herover-
weging van de definitie van AIDS geleid. Het European Center 
for the Epidemiological Monitoring of AIDS in Parijs heeft, 
evenals in de Verenigde Staten, aanbevolen de criteria voor het 
stellen van de diagnose AIDS bij een aangetoonde HIV-infectie 
met drie indicatorziekten uit te breiden. In Nederland is beslo-
ten deze uitbreiding ook over te nemen. De drie toegevoegde 
indicatorziekten zijn 1. pulmonaire tuberculose; 2. recidiveren-
de pneumonie en 3. het invasief groeiende carcinoom van de 
cervix uteri (tab. III). Bovengenoemde wijziging is per 1 januari 
1994 in Nederland van kracht geworden. 

Opmerkelijk is dat de gewijzigde AIDS-definitie in Europa 
echter niet langer meer geheel overeenkomt met de definitie 
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zoals deze vanaf 1 januari 1993 in de Verenigde Staten wordt 
gehanteerd. In de Amerikaanse definitie is naast de toevoeging 
van de drie genoemde indicatorziekten ook het criterium opge-
nomen van het aantal van minder dan 200 CD4*-T-lymfocy-
ten/4 (of een CD4*-T-lymfocyten-percentage van minder dan 
14) bij een aangetoonde HIV-infectie." In Europa is om diverse 
redenen deze laatstgenoemde uitbreiding niet overgenomen. 
Het gevolg zal zijn dat de prevalentie- en incidentiecijfers in 
Europa en de Verenigde Staten niet langer zonder meer verge-
lijkbaar zijn. 

In de literatuur worden nog veelvuldig de termen AIDS-rela-
ted complex (ARC) en persisterende gegeneraliseerde lymfadeno-
pathie (PGL) gebruikt, die klinische voorstadia van AIDS zijn.' 
Alleen PGL wordt nog gebruikt in de nieuwe CDC-classificatie 
van HIV-infectie (tab. II). Wellicht ten overvloede zij vermeld 
dat voor de diagnostiek van AIDS bij kinderen (jonger dan der-
tien jaar) andere criteria worden gehanteerd.15  Dezeworden hier 
verder buiten beschouwing gelaten. 
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Summary 

HIV INFECTION: PATHOGENESIS, EPIDEMIOLOGY, DEFINITIONS AND CLASSIFICATION 

Key words: HIV -AIDS 

The acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is caused by a retrovirus, the human immunodeficiency virus (HIV), that 
selectively deteriorates cell-mediated immunity. Consequently fatal opportunistic infections and/or malignancies occur. 
In this paper the pathogenesis and the epidemiology of HIV infection are described. In addition the 1993 revised classifica-
tion for HIV infection and the expanded surveillance case definition for AIDS are presented. 
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