Ervaringen met DAA-behandelingen
bij patiënten die verslavingszorg
ontvangen.
Hepatitis C in de
verslavingszorg

DAA-behandeling
De behandeling voor hepatitis C
is sinds oktober 2015 sterk
verbeterd door de komst van
nieuwe medicatie, de
zogenoemde Direct Acting
Antiviral's (DAA's). De ervaringen
uit onderzoek naar deze
middelen zijn positief, maar
doorgaans ontbreekt hierin de
ervaring van één van de grootste
risicogroepen,
(ex)harddrugsgebruikers.

(Ex-)harddrugsgebruikers zijn
een belangrijke risicogroep voor
hepatitis C. Door middel van
doorbraakprojecten wordt
gewerkt aan verbetering van
hepatitis C in de verslavingszorg
en de doorverwijzing naar een
hepatitis C behandelcentrum.
Meer informatie vindt u op:
www.hepcverslaving.nl

Enquête
Alle 45 hepatitis behandelcentra
in Nederland zijn in juni 2016
benaderd met een korte
vragenlijst. Daarin werd gevraagd
naar hun ervaringen met het
behandelen met DAA's van
patiënten die verslavingszorg
ontvangen sinds oktober 2015.
De resultaten van deze enquête
zijn in deze infographic
gepresenteerd.
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Nederland

Ingevulde vragenlijst retour
Ingevulde vragenlijst retour, geen ervaring

33%

Geen ingevulde vragenlijst retour
Eén centrum heeft nog geen ervaring met het behandelen van patiënten die verslavingszorg ontvangen,
maar wel één patiënt die bezig is met het voortraject alvorens medicatie opgestart kan worden.

Sustained Viral Response (SVR)
Van de 15 centra die de vragenlijst invulden hebben 14 centra
ervaring met de behandeling van deze patiëntengroep met
DAA's. Per centrum zijn 3 tot 30 patiënten gestart met een DAAbehandeling sinds oktober 2015.

Aantal patiënten die zijn
gestart met een DAAbehandeling en een
Sustained Viral Response
(SVR) hebben bereikt.

Ten tijde van de enquête hadden per centrum 3 tot 28 patiënten
een Sustained Viral Response (SVR) bereikt. De meeste centra
zien hierin geen verschil met andere patiëntengroepen. Twee
centra gaven aan dat de aantallen te klein waren om iets over het
verschil in SVR te kunnen melden.
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"Mogelijk liggen de aantallen
hoger, ik weet niet van iedere patiënt
of deze wel / niet bekend
is bij verslavingszorg."
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Verschil in bijwerkingen
Waar een verschil wordt waargenomen, worden meer
bijwerkingen op psychisch vlak genoemd: depressie,
neigingen tot psychoses, meer zucht, niet lekker voelen,
stemmingswisselingen, slaapstoornissen en
vermoeidheid. Een enkel centrum wijdde deze
bijwerkingen aan het gebruik van ribavirine.

Wordt er een verschil
gezien in bijwerkingen
tussen deze
patiëntengroep en andere
patiënten die een DAAbehandeling ontvangen?

"Met name de beleving, met
daarbij de draagkracht van patiënt, maakt
dat sommige patiënten de bijwerkingen heftiger
ervaren dan de grote groep patiënten die
bijwerkingen als mild omschrijven."
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"Patiënten zijn door de
behandeling veel meer bezig met de ziekte
(hepatitis C), waardoor zij veel meer op
hun eigen lichaam lijken te letten. Hierdoor lijken
lichamelijke en geestelijke klachten veel meer
op de voorgrond te komen."

Nee, geen verschil
Nauwelijks
Soms
Regelmatig
Vaak

Andere opvallende punten
"Vaak hoog gemotiveerde
patiënten."
"Therapietrouw lijkt goed."
"Meer controle op inname
medicatie mogelijk wanneer
patiënt bekend is bij de
verslavingszorg (bijvoorbeeld
uitgifte van DAA's in combinatie
met methadonverstrekking)."

"Tegelijkertijd nuttigen van alcohol vormt
soms een belemmering voor het starten
van DAA's."
"Veel aandacht nodig om te voorkomen
dat de dure medicatie niet verloren
raakt."
"Van hele goede momenten en heel
positief over de behandeling ineens naar
het heel moeilijk vinden en moeite om
geen terugval te krijgen."
"Verwijzing en behandeling van patiënten
die klinisch in de verslavingszorg zitten
wordt uitgesteld, omdat de kosten voor
medicatie op de verslavingskliniek
worden verhaald. Klinieken hebben hier
geen budget voor."

Samenwerking
Samenwerking met verslavingszorg
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Bij alle 14 centra is er een vorm van samenwerking met de
verslavingszorg. In de helft van de gevallen verwijst de
verslavingszorg patiënten door én is betrokken bij de
begeleiding van patiënten. Eén van deze centra geeft aan
dat er bovendien een goed functionerend zorgpad is.
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Doorverwijzing en begeleiding
Alleen doorverwijzing
Alleen begeleiding
Contact met verslavingszorg net opgestart
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