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Doorbraakproject "HCV in de verslavingszorg" succesvol van
start

Aanmelden

Het Doorbraakproject is op 27 september officieel van start gegaan. Op
de startconferentie waren de zes instellingen voor verslavingszorg die
meedoen aanwezig: Victas, Emergis, Tactus, Vincent van Gogh,
Novadic-Kentron en IrisZorg. Tien lokale teams van deze instellingen
gaan, samen met hun collega's uit het ziekenhuis, aan de slag om hun
zorgpad rondom opsporing en behandeling van HCV bij
drugsgebruikers te beschrijven en te verbeteren. We volgen de
ontwikkelingen in dit project op de voet!

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'.

Afmelden

Reactie

Meer over
Netwerk I&HR

Screening drugsgebruikers: zowel gezondheidsvoordelen als kosteneffectief
In Infection with hepatitis B and C virus in Europe: a systematic review of prevalence and costeffectiveness of screening is de prevalentie van chronische HBV en HCV bij de algehele
bevolking en onder risicogroepen in 34 landen systematisch gereviewed. Hieruit blijkt dat de
prevalentie onder injecterend drugsgebruikers, vergeleken met de algehele populatie vele malen
hoger is, waaronder in Nederland. Uit de review is ook gebleken dat de screening van
drugsgebruikers op HCV niet enkel gezondheidsvoordelen oplevert, maar ook kosteneffectief is.
Bron: BMC Infectious Diseases, april 2013
Promotieonderzoek: Behandeling van hepatitis C bij
(voormalig) drugsgebruikers
Arts-onderzoeker Daphne Hotho behandelt (voormalig) drugsgebruikers met
chronische hepatitis C met antivirale therapie. Haar promotieonderzoek richt
zich op de haalbaarheid van de behandeling van hepatitis C bij deze
doelgroep. Het succes van de antivirale behandeling wordt gerelateerd aan
psychiatrische comorbiditeit, middelengebruik, therapietrouw en risicogedrag.
Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, juni 2013
BIBHEP kaart 2013
Het BIBHEP programma – Bewustzijn, Identificatie en Behandeling Hepatitis B & C – wil
zorgverleners bewust maken en bewust houden van de vermijdbare sterfte ten gevolge van
hepatitis B en C. BIBHEP richt zich ook sterk op het faciliteren van zorgverleners bij de
identificatie van virusdragers en de behandeling van patiënten met een sterk verhoogd risico op
hepatitisgerelateerde sterfte. Daarom is de BIBHEP kaart tot stand gekomen: wat elke arts moet
weten over chronische hepatitis B en C en hoe hij/zij kan bijdragen aan de identificatie van
virusdragers en optimale behandeling van chronische hepatitis B en C.
Bron: LiverDoc, november 2013

Actueel hepatitis-preventiebeleid in Nederland
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in het Global policy report on the prevention and control
of viral hepatitis het actuele preventiebeleid van lidstaten rondom hepatitis beschreven. Nederland
komt op pagina 129 aan de orde. Met betrekking tot drugsgebruikers wordt vermeld dat er in
Nederland landelijk preventiebeleid ten aanzien van deze risicogroep is.
Bron: WHO, juli 2013
Aandacht voor preventie en toegang tot de behandeling van virale hepatitis
In de aanloop naar de Wereld Hepatitis Dag op 28 juli 2013, vroeg de voorzitter van de United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Yury Fedotov, aandacht voor preventie en
toegang tot de behandeling van virale hepatitis. Als noodzakelijke harm reduction maatregelen
noemde Fedotov spuitomruilprogramma's en de verstrekking van condooms. Lees hier het artikel
van Fedotov.
Bron: UNODC, juli 2013
"The hidden and forgotten plague", Zweedse documentaire over hepatitis C
De Swedisch Drug User Union heeft een 50 minuten durende documentaire over hepatitis C
gemaakt. De documentaire, genaamd "The hidden and forgotten plague" geeft inzicht in de ziekte
en toont de consequenties voor geïnfecteerde druggebruikers. Via You Tube kan de documentaire
bekeken worden.
Bron: Hepatitis C Initiative Newsalert, oktober 2013
Sociale factoren en de toegang tot de behandeling van HCV
In hepatitis C treatment access and uptake for people who inject drugs: a review mapping the role
of social factors wordt de rol van sociale factoren op de toegang tot de HCV-behandeling
beschreven. Klinische en individuele barrières om in behandeling te gaan zijn goed aangetoond,
sociale factoren daarentegen minder goed. Volgens dit artikel zijn sociale factoren die van invloed
op de behandeling kunnen zijn huisvesting, stigmatisering, criminalisering, de gezondheidszorg
en het geslacht van de cliënt.
Bron: Harm Reduction Journal, mei 2013
Hepatitis C peer training in Porto
In september en oktober 2013 heeft in Porto een driedaagse peer
training over hepatitis C capacity building plaatsgevonden. De
training was gericht op preventie, behandeling en zorg van HCV;
ook stond de training in het teken van het lokaal opzetten van een
preventie- en/of behandelprogramma. De uitkomsten van de peer
training zullen binnenkort op de website van het
Hepatitis C Initiative verschijnen.
Bron: Hepatitis C Initiative, oktober 2013
Hepatitis C-behandeling: prijzen, voordelen en barrières
In Hepatitis C treatment: price, profits, and barriers to access meldt
de Open Society Foundations dat de Wereldgezondheidsorganisatie
hepatitis C een 'virale tijdbom' genoemd heeft, die met name
gemarginaliseerde groepen treft. Doordat velen in tweede- en
derdewereldlanden geen toegang tot medicatie hebben, wordt in dit
artikel aandacht gevraagd voor de grote verschillen in prijs. De
boodschap in dit artikel is dat overheden een belangrijke
onderhandelingspositie hebben om de toegang tot medicatie te
verbeteren.
Bron: Open Society Foundations, juli 2013
Best Practice Recommendations volgens het Canadian Harm Reduction Network
Het Canadian Harm Reduction Network heeft een Best Practice Recommendations voor Canadese
harm reduction-voorzieningen opgesteld. Het doel is om zowel de effectiviteit van deze
voorzieningen te verbeteren als de transmissie van infectieziekten als HIV en hepatitis B en C te
verlagen. Voorzieningen als spuitomruilprogramma's, de distributie van verscheidene middelen,
voorlichting over veilig gebruik en overdosispreventie worden in dit rapport behandeld.
Bron: CATIE, 2013
Nieuwe website over Naloxone
De nieuwe website www.naloxoneinfo.org geeft informatie over de opioïde agonist naloxone, die
gebruikt wordt als specifiek antidotum tegen een overdosis opioïden als heroïne. Professionals die
een naloxone-programma willen opzetten kunnen op de website informatie vinden.
Bron: Naloxoneinfo.org, oktober 2013
Oproep om de opening van gebruiksruimten in België te ondersteunen
In België kunnen gemarginaliseerde drugsgebruikers niet in gebruiksruimten terecht om in een
rustige omgeving en op een veilige manier drugs te gebruiken. Betrokken partijen doen een
oproep een koepelorganisatie op te richten met als doelstelling ook in België gebruiksruimten te
openen. Wilt u meer informatie of dit initiatief ondersteunen? Klik dan op de link.
Bron: EuroHRN Nieuwsbrief #3, augustus 2013

23ste Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO)
Op 12 november 2013 wordt in Utrecht het FADO voor de 23 ste keer georganiseerd door het
Trimbos-instituut, het IVO en het AIAR. De keynote lezing wordt dit jaar verzorgd door Prof. dr.
Gerard Schippers (Universiteit van Amsterdam) met als titel: 'Verslavingszorg in Nederland in de
afgelopen 40 jaar: ontwikkelingen en perspectieven'. Zie de website voor het programma en de
aanmelding.
Miniconferentie Harm Reduction
Op 22 november 2013 organiseert Mainline de jaarlijkse miniconferentie Harm Reduction voor
medewerkers van gebruiksruimten, spuitomruil, maatschappelijke opvang en anderen die met
gebruikers werken. Dit jaar staat het thema ervaringsdeskundigheid, vanuit het perspectief van de
gebruiker zelf, centraal. Aanmelden kan via de website van Mainline.
Congres Soa*Hiv*Seks 2013
Op 2 december 2013 vindt het Nationaal congres Soa*Hiv*Seks plaats in Amsterdam. Het doel is
om alle professionals uit het werkveld bij elkaar te brengen zodat onderzoek, beleid en praktijk
elkaar kunnen versterken. Zie de website voor het programma en de inschrijving.
2nd European Harm Reduction Conference
Op 7, 8 en 9 mei 2014 vindt de 2de Europese Harm Reduction Conferentie plaats in Basel,
Zwitserland. Deze conferentie staat in het teken van de toekomst van Harm Reduction in Europa.
Op de website zal binnenkort meer informatie te raadplegen zijn.

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, Ad Wijnen en Agnes van der Poel.

