Notities
Waarom het goed is om een onmeetbare virale load te hebben
 Als je heel weinig HIV hebt, is het niet in staat om je immuunsysteem, het
natuurlijke afweermechanisme van het lichaam, aan te vallen en te verwakken.
 Als je immuunsysteem sterk is, heb je minder kans op infecties en ziekte.
 Een onmeetbare virale load vermindert de kans om HIV door te geven.
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Meer te weten komen?
NAM is een gemeenschappelijke HIV organisatie, gevestigd in Groot-Brittanië.
We werken nauw samen met experts op het gebied van geneeskunde, onderzoek en
sociale zorg, en met mensen die persoonlijk zijn geraakt door HIV.We produceren
gedrukt en online HIV informatie in Engels inclusief materiaal voor mensen die
leven met HIV en voor professionals die werken met HIV.
Dit material is gebaseerd op een originele publicatie onder copyright van NAM.
NAM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid of de locale
toepasbaarheid hiervan.
Het spijt ons dat, als een Engels-sprekende organisatie, we niet in het Nederlands
kunnen corresponderen. Maar onze website aidsmap.com bevat een doorzoekbare
database van onze diensten over de gehele wereld. Je kunt hem gebruiken om een
organisatie of gezondheidszorg instelling bij jou in de buurt te vinden.
Je kan ook aidsmap.com bezoeken om ons overige vertaalde materiaal te lezen en
te downloaden.
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De virale load geeft aan hoeveel HIV er zit in een druppel bloed.

Maar, de test kan hele kleine hoeveelheden HIV niet meten.
Als je heel weinig HIV hebt dan wordt je vertelt dat jouw HIV
‘onmeetbaar’ is. Dit betekent dat er zo weinig HIV is in een
bloedafname, dat de test dit niet kan meten.
Onmeetbaar
(zeer laag)

Test resultaten geven je een goed beeld of de hoeveelheid
HIV hoog of laag is.

Hoog

Het doel van HIV
behandeling is om
een ‘onmeetbare’
virale load te hebben.
Maar wat betekent
dit en waarom is het
belangrijk?
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Het betekent niet dat HIV helemaal weg is. Het is nog steeds
aanwezig in andere delen van het lichaam, zoals de darmen.

Laag

Belangrijke punten
 Als je virale load uitslag
onmeetbaar is, is er heel
weinig HIV in het lichaam.
 Het doel van HIV
behandeling is om een
onmeetbare virale load te
hebben. Dit betekent dat
HIV onder controle wordt
gehouden.
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