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Gezocht: (verslavings)arts voor redactieraad E-learning
Infectieziekten
De module Infectieziekten uit de Basiscursus Verslavingszorg is toe
aan een update. In samenwerking met het Leernetwerk maken we er
een E-learning module van. Vanuit het Netwerk Infectieziekten &
Harm Reduction is een redactieraad in het leven geroepen ter
ondersteuning van de inhoudelijke update. Wij zijn nog op zoek naar
een (verslavings)arts om deze redactieraad te versterken. De eerste
bijeenkomst is op donderdagochtend 22 augustus in Nijmegen.
Interesse? Meer weten? Neem contact op met Anouk de Gee
(agee@trimbos.nl, 030-2959362).
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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Meer over
Netwerk I&HR

Infectieziektepreventie onder harddruggebruikers
In het tijdschrift Verslaving (jaargang 2013 nr. 1) is een artikel verschenen dat het belang van
infectieziektepreventie en –zorg onderstreept en de rol van de verslavingszorg daarin aan de hand
van vier fasen schetst: preventie, actief testen, behandeling en nazorg. Bent u geen abonnee van
Verslaving? Klik dan hier voor de samenvatting.
Bron: Verslaving, maart 2013
Aandacht gevraagd voor Hepatitis C in de verslavingszorg
Hepatitis C heeft een hoge prevalentie onder (ooit-injecterende) druggebruikers. Veel patiënten
zijn niet opgespoord en daarom een bron van verdere verspreiding, afgezien van de ernstige
complicaties en de verlaging van de kwaliteit van het leven die het virus kan hebben. In dit
artikel, dat in het laatste nummer van het tijdschrift Verslaving verscheen (jaargang 2013 nr. 2),
worden argumenten gegeven die het belang van goede hepatitis C-zorg onderstrepen. Klik hier
voor de samenvatting.
Bron: Verslaving, juni 2013
Kookboekje 'Heb je trek?' voor cliënten
Speciaal voor cliënten is een kookboek tot stand gekomen dat vol met
maaltijden staat: maaltijden die voedzaam, lekker, compleet en goedkoop
zijn. Het doel is om cliënten meer bewust te maken van gezonde voeding en
hier ook mee aan de slag te gaan. Een kookboek voor en door cliënten! Het
kookboek is op de website van IrisZorg in PDF-formaat te downloaden.
Bron: IrisZorg, juli 2013
Artsen moeten sneller overgaan tot een HIV-test
Hoogleraren Kees Brinkman en Jan van Bergen stellen dat het testen op HIV nog steeds niet als
een standaardprocedure wordt beschouwd. Uit onderzoek blijkt dat bij 75% van de patiënten die
een late HIV-diagnose krijgen, er in het ziektebeloop veel eerder een gelegenheid zich voordoet
om een HIV-test in te zetten. De auteurs noemen intraveneuze druggebruikers als specifieke
risicogroep. Abonnees van NTvG kunnen het artikel via deze link opvragen. Niet-abonnees
kunnen een samenvatting en reactie van het Aids Fonds lezen.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, april 2013 & Aids Fonds, april 2013
Gebruiksruimten van de RegenBoog bestaan 15 jaar
15 jaar geleden werd het fenomeen gebruiksruimte bij De RegenBoog Groep in Amsterdam
geïntroduceerd. Gebruiksruimten hebben als doel gezondheidsschade en overdoses bij
harddruggebruikers te beperken en overlast voor de buurt te verminderen. Gebruiksruimten zijn
voorzieningen die in verscheidene landen in West-Europa en in Canada en Australië opgezet zijn.
In het artikel van De Regenboog Groep uit Amsterdam wordt naar de ervaring van een bezoeker
en medewerker van deze voorziening gevraagd.
Bron: De Regenboog Groep, maart 2013
Nieuw boek over infectieziektebestrijding
De auteurs van het boek Infectieziektebestrijding kennen de wereld van infecties van dichtbij en
schreven dit boek voor professionals die met infectieziektebestrijding te maken hebben. Het boek
geeft beknopt uitleg bij de belangrijkste begrippen en gaat in op verschillende aspecten van
infectieziektebestrijding als signalering en surveillance, diagnostiek, immuniteit en
GGD-maatregelen. Zie hier de aankondiging in het Infectieziekten Bulletin van het RIVM van
april 2013.
Bron: RIVM, Infectieziekten Bulletin, april 2013
Daling aantal hulpvragers in de zorg
Uit de kerncijfers verslavingszorg 2012 van Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) blijkt
een daling ten opzichte van 2011 van het aantal mensen dat hulp zocht bij een instelling voor
verslavingszorg. Ook de hulpvraag voor heroïne in de verslavingszorg nam in 2012 af tot ruim
10.000, een daling van 4.400 sinds het jaar 2003. 300 nieuwe cliënten hebben zich in 2012
gemeld.
Bron: Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ), mei 2013
Promotie Freke Zuure: Screening voor hepatitis C
Op 20 maart 2013 heeft Freke Zuure haar proefschrift verdedigd, waarmee zij
inzicht wilde krijgen in verborgen groepen met HCV. Het onderzoek van
Zuure richtte zich speciaal op mensen bij wie het risico minder aan het daglicht
treedt of met taboe omgeven is, zoals mensen die ooit hebben geëxperimenteerd met injecterend druggebruik. Voor meer informatie kijkt u op de website
van het Sarphati Initiatief.
Bron: Sarphati Initiatief, maart 2013
Longziekten feiten en cijfers 2013
Het boek Longziekten Feiten en Cijfers 2013 van de Long Alliantie Nederland beschrijft de tien
meest voorkomende longziekten in Nederland. Per ziekte wordt ingegaan op de kenmerken,
oorzaken en beloop, patiëntenaantallen, sterfte, kosten en trends.
Bron: Long Alliantie Nederland, april 2013
Opening 'Collaborating Centre for Harm Reduction' in Vilnius, Litouwen
Op 11 juni 2013 is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), met steun van Eurasian Harm
Reduction Network en de 'Vilnius Centre for Addictive Disorders', het centrum voor Harm
Reduction geopend. Deze opening vond gelijktijdig met de International Harm Reduction
Conference 2013 plaats. De opening van dit centrum bevestigt het belang van en de verplichting
om evidence-informed interventies toe te passen als het gaat om HIV-preventie in Europa, aldus
WHO-programmamanager Martin Donoghoe.
Bron: Eurasian Harm Reduction Network, juni 2013
Toename HCV infectie onder jonge injecterende druggebruikers in de VS
In de afgelopen jaren is er een toename van HCV infecties onder jonge injecterende
druggebruikers, afkomstig uit landelijke en provinciale gebieden in de Verenigde Staten,
waar te nemen. Het volledige artikel kunt u hier lezen.
Bron: blog.aids.gov, juni 2013
European Drug Report 2013
Het jaarlijks drugsrapport van de EMCDDA benoemt een toename in Europa van
heroïne-behandelmogelijkheden, terwijl zowel aanbod als gebruik van heroïne een dalende trend
doormaakt. Het aantal injecterende druggebruikers neemt af. In het rapport wordt geconcludeerd
dat bovenstaande trends ertoe hebben geleid dat er een afname is van nieuwe HIV-infecties te
wijten aan druggebruik. Echter, in Roemenië en Griekenland vond een toename van
HIV-infecties gerelateerd aan injecterend druggebruik plaats.
Bron: EMCDDA, mei 2013
EMCDDA: Nieuwe theorieën over verslaving
In Models of Addiction wordt een kritische herziening van de bestaande verslavingstheorieën
gegeven om tenslotte een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe verslavingsgedrag kan
worden vastgesteld, voorkomen en behandeld. In het boek wordt de gedachte uitgesproken dat
kennis van de genetische basis van verslaving, tezamen met bredere sociale en psychologische
aspecten van verslavingsgedrag kan leiden tot succesvolle preventie en behandelmogelijkheden.
Bron: EMCDDA, juni 2013

Wereld Hepatitis Dag
Op 28 juli 2013 werd door het European Initiative Hepatitis C and Drug Use de zesde Wereld
Hepatitis Dag gehouden. Er werd gefocust op twee thema's: bekendmaking van hepatitis (This is
hepatitis. Know it. Confront it) en het doorbreken van de taboes omtrent hepatitis (See No Evil,
Hear No Evil, Speak No Evil). Zie de website voor meer informatie.

International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users
Op 5-6 september 2013 organiseert het International Network on Hepatitis in Substance Users
(INHSU) in München het derde "International Symposium on Hepatitis Care in Substance
Users". Voor meer informatie kijkt u op de website.
Bron: INHSU, 2013
'De lever en de verslaving'
Op 12 september organiseert de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
in de Domus Medica te Utrecht het symposium "De lever en verslaving". U kunt zich reeds
inschrijven voor het symposium.
Bron: VVGN, 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.
Bron: FADO, 2013
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.
Bron: European Harm Reduction Network

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.

