
Doelstellingen ITREMA Trainingen (19 juni 2019)   
 
De ITREMA studie heeft drie belangrijke kernboodschappen opgeleverd:  
1] laag meetbare viremie is geen therapiesucces  
2] een vertraagde klinische response op therapiefalen brengt patiënten en de samenleving in gevaar  
3] het gebruik van technologische innovatie geeft inzicht in de oorzaak van therapiefalen  
 
De nieuwe werkwijze van HIV monitoring volgens de ITREMA strategie, verbeteren van de viral load 
monitoring en het testen van therapietrouw,  zorgt voor beter inzicht in de oorzaken van therapiefalen.  
Het einddoel is een betere patiëntenzorg en de vermindering van de verspreiding van HIV in de 
populatie. 
 
Praktische aanpak: 
De praktische vertaling en de implementatie van de ITREMA strategie gebeurd  in samenwerking met de 
Zuidelijk Afrikaanse beroepsorganisatie van HIV zorgverleners (SAHIVCS). De aanpak bestaat uit een 
combinatie van fysieke trainingen en het opzetten van een online platform.  
 
Basis van de aanpak is het organiseren van grootschalige praktische trainingen voor verpleegkundigen 
en patiënt-counselors. De trainingen zullen worden gegeven in alle negen provincies van Zuid Afrika en 
zijn gericht op het vergroten van de kennis van de oorzaken van therapiefalen en toepassing van de 
ITREMA strategie. Trainingen zullen worden gegeven door key opinion leaders om draagvlak te 
vergroten. Het inhoudelijk programma is opgesteld door de partners met aanvullingen van diverse 
stakeholders. 
 
Doelgroep: 
Primair: Verpleegkundigen en counselors: belangrijke signaalfunctie bij het vaststellen van therapiefalen 
en management van risicofactoren. 
Secundair: HIV behandelaren: medische onderbouwing draagvlak te creeeren voor verandering in beleid  
Ca 30 deelnemers per training 
 
Opbouw:  
De module heeft onderstaande standaard opbouw, maar kan per regio obv de evaluatie van de 
feedback questionnaire van de voorgaande training, nieuwe inzichten, wijzigingen in richtlijnen en lokale 
behoefte  enigszins worden aangepast 
 
Opzet module 

- Interactieve presentaties 
- Deelname rollenspel vrijwillig, indien er weerstand is rollenspel alleen door presentatoren of 

beperken tot bespreking case studies 
- Nadruk op veranderingsproces hele zorgketen 
- Opbouw: 

o Kennismaking en korte introductie 
o PRE TEST 
o Dissemination and Integration of ITREMA strategy 
o Viral Load management 
o NCID viral load reports, how to access and new changes 
o Understanding Virological failure/Switch strategy 
o Case studies/Role play 



o Debate 
o State of the ART lecture (new drugs, cure, resistance) 
o POST TEST and evaluation questionnaire 
o Networking opportunity with non-alcoholic drinks and liaison with community 

representation 
 

- LATE  POST TEST ca 6 mnd later (email) 
 
Online module (aanpassing vanwege COVID jan 2021) 

- Op advies van educatie commissie SAHCS aanpassing naar kortere module 
- Q&A aan gedurende hele sessie, vragen kunnen direct gesteld worden en later door een 

moderator eventueel gebundeld. 
- Chatfunctie zodat participanten ook gedurende de presentaties kunnen reageren met 

persoonlijke ervaringen en op elkaar kunnen reageren. 
- Nadruk op implementatie effecten (U=U) van ITREMA strategie omdat HIV behandelrichtlijn 

reeds is aangepast. 
o Opbouw: 
o PRE TEST  
o ITREMA introduction 
o Viral load management 
o Q&A 
o Undetectable = Untransmittable 
o A&A 
o Debate 
o POST TEST 
o Evaluation questionnaire (email) 
o LATE POST TEST (email) 

 
 

 
 
 
 
 


