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Pre-exposure prophylaxis (PrEP) is a novel biomedical intervention that is highly effective 
in reducing HIV infections. The World Health Organization (WHO) recommends the use of 
PrEP for people at high risk of HIV, such as men who have sex with men (MSM). However, 
PrEP uptake has been slow, because of limited accessibility and affordability. In the Nether-
lands, PrEP became available for € 500 per 30 pills in 2016, which was unaffordable for most 
people who are at risk of HIV. Consequently, some MSM obtained PrEP via informal channels 
such as (online) pharmacies and clinics abroad, and through pill sharing of people living with 
HIV who take antiretroviral therapy. Because informal PrEP users are usually not medically 
supervised, concerns were raised about misinformation and incorrect use of PrEP. This thesis 
aims to assess whether informal PrEP use occurs in the Netherlands, and what risks are relat-
ed to informal PrEP use. Therefore, we investigated the interest in PrEP and the experiences 
of PrEP users in the years prior to formal PrEP implementation in the Netherlands. 

We examined the attitudes towards PrEP and interest in PrEP in the study reported in chapter 
2. We conducted this study in the summer of 2016, before PrEP was available in the Neth-
erlands. At the time, many MSM were already aware of PrEP and had correct knowledge of 
PrEP. About half of the participants were interested in PrEP and had the intention to start 
using PrEP when it would become available. We found that MSM who may benefit from PrEP 
(i.e. those with high-risk behavior) were indeed those who were more interested in PrEP. In 
addition, we found that the recruitment strategy was also significantly related to interest in 
PrEP: Participants of the research panel AmsterdamPinkPanel were less interested in PrEP 
compared to participants recruited via convenience sampling. This indicates that it is impor-
tant to take recruitment strategies and sample characteristics into account in explaining study 
findings.

In the study reported in chapter 3 we qualitatively explored the ways in which PrEP users 
obtained PrEP and what their experiences were regarding accessing PrEP. Participants who 
first bought PrEP informally abroad or online, had mostly switched to buying PrEP formally 
at the pharmacy in the Netherlands as soon as PrEP became more affordable in 2018. Some 
participants indicated that they had to switch general practitioners (GP) because their previ-
ous GP had moralistic ideas about sex and PrEP and therefore did not want to prescribe PrEP. 
Overall, informal PrEP users were quite capable of arranging PrEP and the care associated 
with PrEP for themselves, although renal function testing was not always done regularly, as 
some PrEP users did not find this necessary. In addition to accessing PrEP, we also explored 
community responses and sexual behavior of PrEP users. Most PrEP users received positive 
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responses to their PrEP usage. However, stigmatizing reactions also emerged. For example, 
PrEP users were rejected for sex because other MSM thought that PrEP users would have 
more sexually transmitted infections (STIs) due to irresponsible sexual behavior. PrEP users 
described that their condom use had generally decreased since they started using PrEP.  How-
ever, they still used condoms in certain situations, depending on the perceived risk and their 
familiarity with the sex partner. An important benefit of PrEP use was a reduced fear of HIV. 
PrEP users felt more in control of their sex life and experienced more sexual freedom, which 
made them more willing to experiment with sex practices they did not dare before.

In the study reported in chapter 4 we examined correlates, and potential barriers, of PrEP 
uptake. We found that PrEP uptake was higher after the price drop of PrEP in 2018, among 
MSM who were in a favorable financial situation, and among MSM who had previously had a 
post-exposure prophylaxis (PEP) treatment. Our study showed that the price of PrEP mainly 
played a role in the PrEP uptake among MSM in an average financial situation. MSM with a 
low financial status still could not afford to pay PrEP despite the price drop, while MSM with 
a high financial status could afford PrEP regardless of the price.

In the study reported in chapter 5 we quantitatively investigated the psychosocial benefits 
of PrEP. PrEP users reported consistent improvements in quality of sex life after PrEP ini-
tiation. Reduced fear for HIV was related to improved quality of sex life. In contrast to our 
expectations, this association was not mediated by condom use. Drug use in a sexual context 
(chemsex) was high in this group, but PrEP users reported no increase in experimentation 
with novel drugs since PrEP initiation.

In the study reported in chapter 6 we investigated in more detail the attitudes of PrEP users 
when having sex with men living with HIV. The majority of PrEP users indicated to have sex 
with men living with HIV. They reported high levels of reduced fear for HIV and increased 
comfort when having sex with men living with HIV. They also indicated that since they start-
ed using PrEP, they felt safer to have condomless sex with men living with HIV. These feelings 
increased over time and showed that PrEP users may have been more confident relying on 
PrEP over time. The findings suggest that PrEP can play a role in overcoming the serodivide, 
and that this manifests quite soon at the onset of PrEP use.

In the general discussion in chapter 7 the main findings are summarized, contextualized and 
critically appraised. The implications of the findings are also discussed, with a focus on set-
tings in the Netherlands, in other countries with a similar PrEP situation, as well as more 
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broadly from an international perspective. A strength of this thesis is that it reports on the 
first research program in the Netherlands to study PrEP use outside a standard healthcare set-
ting, such as in the demonstration trial AMPrEP. Informal PrEP use exists and may continue 
to exist, as MSM may find it more convenient or more affordable. The studies in this thesis 
show that this informal use of PrEP can work quite well, but it may mainly reach MSM who 
have a high community engagement, and who are consequently well informed about PrEP. 
For them, the transition to formal PrEP likely proceeds smoothly as soon as formal PrEP is 
accessible and affordable. There is a gap between interest in PrEP and actual uptake of PrEP 
among MSM in the Netherlands. PrEP mainly reaches MSM who can afford it, even though 
there is high interest from other MSM with high-risk behaviors. PrEP should be seen as part 
of a range of HIV prevention strategies that can be combined. The combination of PrEP and 
Treatment as Prevention (TasP) probably has the most impact in reducing the incidence of 
new HIV infections. The studies in this thesis demonstrate that the benefits of PrEP go be-
yond just HIV prevention: PrEP has a positive impact on the quality of sex life by reducing 
fear for HIV. PrEP uptake may increase if the psychosocial benefits of PrEP are promoted. 
Future research should focus on people who stop using PrEP, as they remain at risk for HIV 
and condoms are not always a viable strategy for them. Research is also needed on PrEP use 
among other high-risk groups, such as young MSM, migrants, and transgender individuals.
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Pre-exposure prophylaxis (PrEP) is een nieuwe biomedische interventie die zeer effectief is 
in het voorkomen van hiv-infecties. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt het 
gebruik van PrEP aan voor mensen met een verhoogd risico op hiv, zoals mannen die seks 
hebben met mannen (MSM). De ingebruikname van PrEP verloopt echter traag, vanwege de 
beperkte toegankelijkheid en betaalbaarheid. In Nederland kwam PrEP in 2016 beschikbaar 
voor € 500 per 30 pillen, wat onbetaalbaar was voor de meeste mensen met een verhoogd 
risico op hiv. Daarom hebben sommige MSM PrEP verkregen via informele kanalen zoals 
(online) apotheken en klinieken in het buitenland, en door het delen van pillen door mensen 
met hiv die antiretrovirale medicatie gebruiken. Omdat informele PrEP-gebruikers meestal 
niet medisch begeleid worden, zijn er zorgen geuit over onjuiste informatie en onjuist gebruik 
van PrEP. Dit proefschrift beoogt te onderzoeken of informeel PrEP-gebruik in Nederland 
voorkomt en welke risico’s verbonden zijn aan informeel PrEP-gebruik. Daarom hebben we 
de interesse in PrEP en de ervaringen van PrEP-gebruikers in de jaren voorafgaand aan de 
formele invoering van PrEP in Nederland onderzocht. 

We onderzochten de attitudes ten opzichte van PrEP en de interesse in PrEP in het onderzoek 
dat in hoofdstuk 2 wordt beschreven. We hebben dit onderzoek uitgevoerd in de zomer van 
2016, voordat PrEP in Nederland beschikbaar was. Op dat moment waren veel MSM al op de 
hoogte van PrEP en hadden ze correcte kennis over PrEP. Ongeveer de helft van de deelne-
mers was geïnteresseerd in PrEP en had de intentie om PrEP te gaan gebruiken wanneer het 
beschikbaar zou komen. We vonden dat MSM die mogelijk baat hebben bij PrEP (zoals dege-
nen met hoog risicogedrag) inderdaad degenen waren die meer geïnteresseerd waren in PrEP. 
Daarnaast vonden we dat de wervingsstrategie voor de steekproeftrekking ook significant 
gerelateerd was aan de interesse in PrEP: Deelnemers van het onderzoekspanel AmsterdamP-
inkPanel waren minder geïnteresseerd in PrEP in vergelijking met deelnemers die werden 
geworven via gemakssteekproeven (‘convenience sampling’). Dit geeft aan dat het belangrijk 
is om bij de interpretatie van onderzoeksresultaten rekening te houden met de wervingsstrat-
egieën en de steekproefkenmerken.

In het onderzoek dat in hoofdstuk 3 wordt beschreven, hebben we op kwalitatieve wijze onder-
zocht hoe PrEP-gebruikers PrEP bemachtigen en wat hun ervaringen zijn met de toegang tot 
PrEP. Deelnemers die PrEP voor het eerst informeel in het buitenland of online kochten, 
waren meestal overgestapt op het formeel aanschaffen van PrEP bij de apotheek in Nederland 
zodra PrEP in 2018 betaalbaarder werd. Sommige deelnemers gaven aan dat ze moesten wis-
selen van huisarts omdat hun vorige huisarts moralistische ideeën had over seks en PrEP en 
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daarom PrEP niet wilde voorschrijven. Over het algemeen waren informele PrEP-gebruikers 
goed in staat om PrEP en de zorg die bij PrEP hoort voor zichzelf te regelen, hoewel nier-
functietests niet altijd regelmatig werden uitgevoerd, omdat sommige PrEP-gebruikers dit 
niet nodig vonden. Naast de toegang tot PrEP hebben we ook de reacties van de community 
en het seksueel gedrag van PrEP-gebruikers onderzocht. De meeste PrEP-gebruikers ontvin-
gen positieve reacties op hun PrEP-gebruik. Er kwamen echter ook stigmatiserende reacties 
naar voren. Zo werden PrEP-gebruikers afgewezen voor seks omdat andere MSM dachten 
dat PrEP-gebruikers meer seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zouden hebben als 
gevolg van onverantwoordelijk seksueel gedrag. PrEP-gebruikers beschreven dat hun con-
doomgebruik over het algemeen was afgenomen sinds ze PrEP gebruikten.  Ze gebruikten 
nog steeds condooms in bepaalde situaties, afhankelijk van het veronderstelde risico en hun 
vertrouwdheid met de sekspartner. Een belangrijk voordeel van PrEP-gebruik was een ver-
minderde angst voor hiv. PrEP-gebruikers voelden zich meer in controle over hun seksleven 
en ervaarden meer seksuele vrijheid, waardoor ze meer geneigd waren te experimenteren met 
seksuele activiteiten die ze voorheen niet durfden.

In het onderzoek dat in hoofdstuk 4 wordt beschreven, hebben we gekeken naar correlat-
ies, en potentiële barrières, van PrEP-gebruik. We vonden dat PrEP-gebruik hoger was na de 
prijsdaling van PrEP in 2018, bij MSM die zich in een gunstige financiële situatie bevonden, 
en bij MSM die eerder een post-exposure profylaxe (PEP) behandeling hadden gehad. Ons 
onderzoek toonde aan dat de prijs van PrEP vooral een rol speelde bij PrEP-gebruik bij MSM 
in een gemiddelde financiële situatie. MSM met een lage financiële status konden zich on-
danks de prijsdaling nog steeds geen PrEP veroorloven, terwijl MSM met een hoge financiële 
status zich wel PrEP konden veroorloven, ongeacht de prijs.

In het onderzoek dat in hoofdstuk 5 wordt beschreven, hebben we de psychosociale voordelen 
van PrEP kwantitatief onderzocht. PrEP-gebruikers rapporteerden consistente verbeteringen 
in de kwaliteit van het seksleven sinds zij PrEP gebruikten. Verminderde angst voor hiv was 
gerelateerd aan een verbeterde kwaliteit van het seksleven. In tegenstelling tot onze verwa-
chtingen werd deze associatie niet gemedieerd door condoomgebruik. Drugsgebruik in een 
seksuele context (chemsex) was hoog in deze groep, maar PrEP-gebruikers rapporteerden 
geen toename in experimenteren met nieuwe drugs sinds zij PrEP gebruikten.

In het onderzoek dat in hoofdstuk 6 wordt beschreven, hebben we de attitudes van PrEP-ge-
bruikers bij het hebben van seks met mannen die leven met hiv onderzocht. De meerder-



160

heid van de PrEP-gebruikers gaf aan seks te hebben met mannen die leven met hiv. Zij rap-
porteerden een hoge mate van verminderde angst voor hiv en een verhoogd comfort bij het 
hebben van seks met mannen die leven met hiv. Ze gaven ook aan dat ze zich sinds ze PrEP 
gebruikten veiliger voelden om condoomloze seks te hebben met mannen die leven met hiv. 
Deze gevoelens namen in de loop van de tijd toe en lieten zien dat gebruikers van PrEP in de 
loop van de tijd misschien meer vertrouwen kregen in PrEP. De bevindingen suggereren dat 
PrEP een rol kan spelen bij het overkomen van de ‘serodivide’, en dat dit zich vrij snel mani-
festeert bij het begin van het gebruik van PrEP.

In de algemene discussie in hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen samengevat, 
gecontextualiseerd en kritisch beoordeeld. De implicaties van de bevindingen worden ook 
besproken, met aandacht voor situaties in Nederland, in andere landen met een vergelijk-
bare PrEP-situatie, maar ook meer in het algemeen vanuit een internationaal perspectief. Een 
sterk punt van dit proefschrift is dat het verslag doet van de eerste onderzoeken in Nederland 
naar informeel PrEP-gebruik buiten de reguliere gezondheidszorg om, zoals in de demon-
stratieproef AMPrEP. Informeel PrEP-gebruik bestaat en blijft mogelijk bestaan, omdat MSM 
het handiger of betaalbaarder vinden. De onderzoeken in dit proefschrift laten zien dat dit 
informele gebruik van PrEP redelijk goed gaat, maar het bereikt vooral MSM die een hoge 
betrokkenheid bij de community hebben en die daardoor goed op de hoogte zijn van PrEP. 
Voor hen verloopt de overgang naar formeel PrEP waarschijnlijk soepel zodra formeel PrEP 
toegankelijk en betaalbaar is. Er is een discrepantie tussen de interesse in PrEP en het daad-
werkelijke gebruik van PrEP bij MSM in Nederland. PrEP bereikt vooral MSM die het zich 
kunnen veroorloven, ook al is er grote belangstelling van andere MSM met risicovol gedrag. 
PrEP moet worden gezien als onderdeel van een reeks van hiv-preventiestrategieën die kun-
nen worden gecombineerd. De combinatie van PrEP en Treatment as Prevention (TasP) heeft 
waarschijnlijk het meeste effect op het verminderen van nieuwe hiv-infecties. De onderzoek-
en in dit proefschrift tonen aan dat de voordelen van PrEP verder gaan dan alleen hiv-preven-
tie: PrEP heeft een positief effect op de kwaliteit van het seksleven door het verminderen van 
angst voor hiv. Het gebruik van PrEP kan toenemen als de psychosociale voordelen van PrEP 
worden benadrukt. Toekomstig onderzoek kan zich richten op mensen die stoppen met het 
gebruik van PrEP, aangezien zij risico blijven lopen op hiv en condooms voor hen niet altijd 
een haalbare preventiestrategie zijn. Er is ook onderzoek nodig naar het gebruik van PrEP 
onder andere risicogroepen, zoals jonge MSM, migranten en transgender personen.
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