
 
 
VERSLAG ACTIVITEITEN NCHIV 2022 hybrid 
 
Doel van NCHIV 
Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment 
(NCHIV) is een bijeenkomst met een wetenschappelijk focus. Het doel van de conferentie 
is om de kennis over de nieuwe ontwikkelingen in de pathogenese, epidemiologie, 
preventie en behandeling van hiv te delen met een breed publiek. Daarnaast wil de 
conferentie fungeren als discussieplatform om ontwikkelingen in de hiv-epidemie in 
Nederland te bespreken en input te leveren voor hiv-zorg en beleidskwesties vanuit een 
onderzoeksperspectief.  
 
De 15e editie van het congres heeft in hybride format plaatsgevonden op 22 november 
2022. Live/fysiek vond NCHIV22 plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), 
te Amsterdam. Vanuit het KIT werd het congres via een livestream voor online deelnemers 
uitgezonden. Er waren 231 deelnemers live-fysiek aanwezig; 52 deelnemers volgden het 
congres live-online.   
 
Het programma van het Engelstalige eendaagse congres bevatte, net als voorgaande 
edities, een kernprogramma van sessies betreffende de vier onderzoekthema’s, waaronder 
drie lezingen van uitgenodigde sprekers. De presentaties, en de twee paneldiscussies zijn 
live vanuit het KIT gehouden. Twee presentaties van de uitgenodigde sprekers en drie oral 
abstract presentaties zijn vooraf opgenomen en tijdens het congres afgespeeld, gevolgd 
door een live Q&A met camera verbinding met de sprekers die niet fysiek aanwezig waren. 
De overige (meeste) sprekers waren aanwezig in het KIT.  
 
NCHIV wordt georganiseerd door:  
 Stichting hiv monitoring (SHM); 
 Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM-CIb); 
 Aidsfonds; 
 Amsterdam Institute for Global Health & Development (AIGHD); 
 Nederlandse Vereniging van hiv Behandelaren (NVHB). 

 
NCHIV 2022 hybrid kort samengevat:  
 22 november 2022, locatie Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam; 
 Rond 230 deelnemers fysiek, rond 50 deelnemers virtueel; 
 3 uitgenodigde plenaire sprekers; 
 14 oral abstract presentaties; 
 Presentatie van de laatste cijfers over hiv in Nederland; 
 2 panel discussies; 
 Uitreiking van de Joep Lange & Jacqueline van Tongeren Junior Investigator’s Award. 

 
Op nchiv.org zijn de presentaties, programma en abstract boek van NCHIV 2022 te 
bekijken. 
 
NCHIV 2022 hybrid externe sponsoren:   
 Gilead Science Netherlands BV (platinum sponsor) 
 ViiV Healthcare BV (platinum sponsor) 
 MSD (goud sponsor) 
 Janssen BV (zilver sponsor) 

 
NCHIV22 technische productie en event host:  

• MEDtalks B.V.       
     
Voor meer informatie, opnames van alle sessies en foto’s ga naar www.nchiv.org.  

http://www.nchiv.org/

