AIN-screening: En daar lig je dan met je benen omhoog en je kont open… aflevering
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In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam worden homomannen met hiv
gescreend op AIN, de voorstadia van anuskanker. Blogredacteur marty pn van
kerkhof was deze week voor zijn eerste vervolgonderzoek op de poli
dermatologie.
Een nieuwe dokter? Ik had verwacht mijn “eigen” dokter weer te treffen, na zes maanden.
Zij bleek echter naar de VU vertrokken, waar ze in tegenstelling tot bij het OLVG wel een
opleidingsplaats kon krijgen. Nou ja, mijn nieuwe dokter is in elk geval een volleerd
dermatoloog en zo te horen weet ze van wanten.
Ter introductie praten we wat over de aanpak van AIN. Inmiddels zijn alle aannames waar de
AIN-screening op gebaseerd is wat onzekerder geworden. Feitelijk is er nog helemaal geen
patroon te ontdekken in de data die de behandelcentra in Amsterdam tot nu toe allemaal
vergaard hebben. Dat betekent dat met deze (on)kennis niet te zeggen valt wie er baat bij de
AIN-screening en behandeling heeft noch welke hivplussers extra aandacht nodig hebben en
welke niet. Eind mei gaan de behandelaren weer bij elkaar zitten om zich hierover te
beraden.
Wel is duidelijk wat goed werkt: jongens op jonge leeftijd tegen HPV vaccineren. Wat
kennelijk in Australië al beleid is. Voor ons is dat sowieso te laat, wij hebben dat godvergeten
virus al in ons lijf. Bovendien duurt het wellicht nog jaren voor de Gezondheidsraad eindelijk
eens gaat adviseren dat ook hier jongens een HPV-vaccinatie verdienen.
Tijd om uit de kleren te gaan en mijn kont weer bloot te stellen aan de kritisch blik van de
dokter. Alles zag er volgens haar mooi glad uit, behalve dat ene plekje op alweer tien uur.
Nee, nee, dit keer was het iets opgeschoven en zat het nu ergens tussen tien en elf uur, zeg
maar op half elf. Even later voel ik een klein pijntje, en heeft ze een biopt van het plekje
genomen.
Als ik me weer aankleed, neemt ze nog maar eens de vervolgprocedure met me door. Over
twee weken krijg ik van haar telefonisch de uitslag van de biopt. Daar hangt het vanaf of er
weer een behandeling moet komen. En meteen legt ze me ook uit waarom sinds mijn
tweede of derde behandeling, vorig jaar augustus, al het branden onder verdoving gebeurt.
Voorheen brandde men hier alleen oppervlakkig. Op basis van Amerikaanse ervaringen zijn
de artsen toen dieper gaan branden, wat meer pijn met zich meebrengt – vandaar de
verdoving – en wat ook tot bloedingen kan leiden.
Een waarschuwing gaf ze me ook alvast mee: in geval van bloedingen en/of pijn NOOIT
ibuprofen of middelen uit die familie gebruiken. Dat zijn bloedverdunners en die maken het
bloeden dus alleen maar erger. Paracetamol kan daarentegen geen kwaad. Maar goed, eerst
maar eens de uitslag afwachten. Tot die tijd geef ik mijn kont liever aan een lekkere man.
http://www.pozandproud.nl/2014/10/heeft-het-zin-om-je-tegen-hpv-te-vaccineren/
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