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Borging van HBV-vaccinatiebeleid binnen de verslavingszorg
Tot januari 2012 kregen harddrugsgebruikers vanuit het hepatitis
B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen gratis vaccinatie tegen
hepatitis B aangeboden. Het Netwerk Verslavingszorg heeft in 2011
besloten dat injecterend harddrugsgebruikers die nog niet
gevaccineerd zijn, vanaf begin 2012 vanuit de instelling een vaccinatie
aangeboden krijgen. Het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
heeft geïnventariseerd in hoeverre deze individuele zorg is geborgd in
HBV-vaccinatiebeleid binnen de instellingen. Resultaat: van de 11
verslavingszorginstellingen heeft 1 instelling schriftelijk beleid
vastgelegd en hebben er 3 beleid in ontwikkeling. Het verslag van de
inventarisatie is via onze webpagina beschikbaar.
Stuur de Update gerust door aan collega's en andere
geïnteresseerden! Wilt u de Update niet meer ontvangen? Meldt u af
via de knop 'Afmelden'.
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Gebruiksruimte Groningen per 1 april 2014 gesloten
In overleg met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft de gemeente Groningen besloten
één van de twee gebruiksruimten in Groningen te sluiten. Reden hiervoor is een afname van het
aantal gebruikers dat hier dagelijks komt. De vijf verslaafden die er dagelijks komen, hebben
onderdak en maken gebruik van een hulpverleningstraject. Lees hier het nieuwsbericht.
Bron: Gemeente Groningen, maart 2014
In beeld: zorgwekkende zorgmijders in Groningen
In opdracht van de gemeente Groningen heeft de GGD de groep inwoners met Ernstig
Psychiatrische Aandoeningen (EPA) in de stad Groningen, die onvoldoende zorg krijgt en
problematisch woont, geïnventariseerd. Kenmerken van de doelgroep zijn in kaart gebracht, maar
ook hun zorgbehoefte en woonomstandigheid. Zo is driekwart van de groep verslaafd aan
harddrugs en de helft aan alcohol. De helft van de groep is bekend bij de verslavingszorg. Het
volledige rapport, inclusief mogelijke woon- en zorgoplossingen voor de doelgroep, vindt u hier.
Bron: GGD Kennisnet 2.0, maart 2014
’s Werelds eerste crackpijp-automaten in Canada
Om de verspreiding van infectieziekten als hiv en hepatitis C te
beteugelen zijn er in het centrum van de Canadese stad
Vancouver twee automaten geplaatst die crackpijpjes verkopen.
De federale regering staat kritisch tegenover deze automaten,
zoals in dit nieuwsbericht te lezen is. Anderen vinden het een
goed voorbeeld van lokaal leiderschap, aangezien Vancouver
“een acuut drugsprobleem heeft”.
Bron: the Huffington Post, februari 2014
Bewustwordingscampagne: spuitomruil-programma’s besparen levens en geld
Volgens Drugreporter bestaan er twee mythen over spuitomruil-programma’s: dat ze niet
kosteneffectief zijn en zorgen voor een groei in drugsgebruik, en dat het zonde van het geld van de
belastingbetaler is. Door ze met behulp van feiten te weerleggen probeert Drugreporter
bewustwording te creëren voor deze harm reduction-voorziening. Bekijk de infograph op de
website van Drugreporter.
Bron: Drugreporter, februari 2014
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ontwikkelt richtlijn overdosismanagement
Gebruikers en betrokkenen worden door de WHO gevraagd een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van een richtlijn overdosismanagement. De online survey duurt 5 minuten en
behandelt onderwerpen als het beschikbaar stellen van opiaatantagonisten aan niet-medisch
geschoolde mensen, zoals familieleden maar ook de gebruiker, en reanimatietechnieken. Klik hier
voor het nieuwsbericht en voor de link naar de survey.
Bron: International Drug Policy Consortium, februari 2014
Annexatie van de Krim heeft gevolgen voor onderhoudsbehandeling
in de regio
Sinds de annexatie van de Autonome Republiek de Krim, op het
schiereiland Krim in Oekraïne, is de toevoer van substitutiemiddelen als
methadon en buprenorfine gestaakt. De situatie is te gevaarlijk om
dergelijke middelen, evenals medicatie voor hiv en tuberculose, te
vervoeren. Door de annexatie is de Krim formeel toegetreden tot de
Russische Federatie, waar de behandeling met substitutiemiddelen
verboden is. 800 harddrugsverslaafden gaan daarom een onzekere tijd
tegemoet. Lees hier het volledige artikel.
Bron: KyivPost, maart 2014
Drugs, jongeren en harm reduction in Europa
Benieuwd naar harm reduction-voorzieningen voor jonge, recreatieve drugsgebruikers in Europa?
Dit rapport geeft een stand van zaken van landen in Oost-Europa, zoals Polen, Servië en
Roemenië, maar ook van Italië en het Verenigd Koninkrijk. Klik hier voor het nieuwsbericht.
Bron: International Drug Policy Consortium, maart 2014
With their own hands: filmje over Rusland, hiv en harm reduction
Rusland, het land waar harm reduction verboden is, kent een van de hoogste aantallen injecterend
drugsgebruik en een groeiende hiv-epidemie. Dit filmpje van een paar minuten toont de situatie
van de alledaagse Russische harddrugsgebruiker die, bij gebrek aan gelijke rechten en
voorzieningen, door veldwerkers geholpen wordt.
Bron: Open Society Foundations, februari 2014
Harm reduction: kleine stappen, groots resultaat
Hoewel een breed aanbod van harm reduction-voorzieningen als optimaal wordt beschouwd, laten
voorbeelden uit Kazachstan, Maleisië en Tanzania zien dat harm reduction ook effectief kan zijn
als er gedeeltelijke verbeteringen worden gemaakt. In deze landen wordt ingezet op het bereiken
van mensen en het verlagen van de hiv-prevalentie. Kazachstan, met zo’n 123.600
injecterend drugsgebruikers, kent 168 spuitomruilpunten waar jaarlijks 73.000 bezoeken worden
gebracht. Verwacht wordt dat dit bijdraagt aan de lagere hiv-prevalentie in deze
Centraal-Aziatische Republiek. Klik hier voor het verslag van UNAIDS.
Bron: UNAIDS, april 2014
‘Voorzie gevangenissen van spuitomruil’
Juan Méndez, de UN Special Rapporteur on Torture, heeft zich uitgesproken over de situatie van
drugsgebruikers in gevangenissen. Zo zou de gezondheidszorg in gevangenissen van hetzelfde
niveau als daarbuiten moeten zijn, met de waarborging van harm reduction-voorzieningen als
spuitomruil-programma’s. Het rapport dat hierover verschenen is, is een belangrijke stap in de
richting van gelijke rechten voor drugsgebruikers in detentie. Klik hier voor het (rapport in het)
nieuwsbericht.
Bron: International Drug Policy Consortium, februari 2014
Toekomst HR-voorzieningen in Servië onzeker
Door een subsidiestop van de Global Fund per juni 2014, waarmee in Servië voorzieningen als de
opiaatonderhoudsbehandeling en spuitomruil worden gefinancierd, is de toekomst hiervan
onzeker. De Servische overheid heeft geen financiering toegezegd en er zijn ook geen andere
donoren die dit financieren. Wel is er een filmpje gemaakt waarin de Servische situatie en het
belang van harm reduction in dit Oost-Europese land wordt aangekaart. Klik hier voor het
nieuwsbericht.
Bron: Drug Reporter, februari 2014

Wereld Hepatitis Dag: “Think again”
Op 28 juli 2014 wordt Wereld Hepatitis Dag voor de zesde keer gehouden. Een dag waarop
aandacht wordt gevraagd voor deze silent killer, waar jaarlijks 1,4 miljoen mensen aan overlijden.
Op de officiële website staan evenementen in de buurt. Hier kun je ook aangeven of je zelf een
evenement organiseert.
Nationale Hepatitis Dag
Anderhalve maand na de Wereld Hepatitis Dag, op 16
september 2014, is de Nationale Hepatitis Dag in Amsterdam.
In de namiddag en avond volgt het 2de nationale HCV
Symposium. Het programma en de registratie vindt u op de
website van Virology Education.
Symposium Deskundigheidsbevordering Somatiek binnen de Verslavingszorg
Op vrijdag 26 september wordt er een speciale bijeenkomst van het Netwerk Infectieziekten &
Harm Reduction georganiseerd. In de middag (13:00-16:30 uur) worden het e-learning aanbod van
de GGZ Ecademy op het gebied van somatiek en de door het Netwerk I&HR ontwikkelde korte
trainingsmodules gepresenteerd. Iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in
deskundigheidsbevordering in de verslavingszorg is welkom. Locatie: Hotel Baars, Harderwijk.
Deelname = gratis. Meer informatie: Anouk de Gee. Aanmelden: Renée Eek.
Nationale Harm Reduction bijeenkomst
Op 1 oktober 2014 wordt in Amsterdam een landelijke bijeenkomst georganiseerd met als titel
“Druggebruik in Nederland: onder controle of uit het zicht?”. De organisatie is in handen van
Correlation Network, De Regenboog Groep, Mainline, MDHG en het Trimbos-instituut.
Aanmelden kan via de website van EuroHRN. Informatie over het programma volgt.
EuroHarm Reduction Network meeting
Op 2 en 3 oktober 2014 vindt in Amsterdam, aansluitend op bovenstaande bijeenkomst, een
internationale bijeenkomst plaats. Activiteiten van EuroHRN worden besproken en aan bod komen
ook de thema’s overdosispreventie, gebruiksruimen en het promoten van harm reduction in lokaal
beleid. Het programma en registratie vindt u op de website van EuroHRN.
European Conference on Hepatitis C and Drug Use
Op 23-24 oktober 2014 wordt in Berlijn de eerste Europese conferentie over hepatitis C en
drugsgebruik gehouden. Centraal staat het toegankelijk maken van de HCV-behandeling voor
drugsgebruikers. Het programma (dat nog aangevuld wordt) en de registratie vindt u op de website
van Hepatitis C Initiative.
Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
Dit netwerk is een doorlopend project waarin
borging en doorontwikkeling van harm reduction en
infectieziektepreventie centraal staan. Hier vindt u meer
informatie over de activiteiten van het netwerk.
Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de Gee,
Farand Laghaei en Agnes van der Poel.

