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Nederlands Harm Reduction Congres 2016
Op donderdag 14 april 2016 organiseert het Netwerk Infectieziekten &
Harm Reduction, samen met Dienst Justitiële Inrichtingen, Mainline en
De Regenboog Groep/Correlation, het tweede Nederlandse Harm
Reduction Congres, in Utrecht! Met dit congres beogen we een
platform te bieden voor uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied
van harm reduction in Nederland en voor netwerken rondom dit thema.
We zijn verheugd met de twee keynotes; Martin Jelsma (TNI) schijnt zijn
licht over de (inter)nationale drugsverdragen en Anne Goossensen
(Universiteit voor Humanistiek) spreekt over ‘the art of connecting’. In
vijf deelsessies wordt aandacht besteed aan 1) Klassieke harm reduction,
2) GHB en harm reduction, 3) Seks, drugs en harm reduction, 4) Detentie
en harm reduction, en 5) Alcohol- en drugsgebruiksruimten. U kunt zich
hier aanmelden. We hopen u te zien op 14 april! Stuurt u deze
uitnodiging door aan geïnteresseerde collega’s?
Wilt u de Update niet meer ontvangen? Meldt u af via de knop
'Afmelden'.
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Meer over
Netwerk I&HR

Verbeterpunten voor registratie infectieziektestatus van
harddrugsgebruikers
Het Netwerk I&HR heeft een rapport uitgebracht waarin knelpunten van de
infectieziektestatus van cliënten in de verslavingszorg geïnventariseerd zijn. In
het rapport worden concrete aanbevelingen gedaan om de registratie te
verbeteren, zowel voor de werkwijze van medewerkers als voor de inrichting
van het registratiesysteem zelf. Uitgangspunt van het rapport is dat eenduidige
en volledige registratie een voorwaarde is voor adequate zorgverlening.
Bron: Trimbos-instituut, december 2015.

Nationale Drug Monitor 2015 beschikbaar
Eind 2015 verscheen het Jaarbericht 2015 van de Nationale Drug
Monitor (NDM). Op pagina 141 en verder is informatie over infectieziekten
bij druggebruikers te vinden.
Bron: Trimbos-instituut, november 2015

Nog steeds te late HIV diagnose bij intraveneuze druggebruikers
Nog steeds wordt meer dan de helft van alle nieuw hiv-patiënten in
Nederland pas gediagnosticeerd als de ziekte al een tijd onderweg is.
Behalve voor ouderen, heteroseksuele mannen en migranten geldt dit ook
voor intraveneuze-drugsgebruikers. Lees het volledige artikel.
Bron: BMJ Open, november 2015
Langdurige bescherming na hepatitis B vaccinatie
In wat wereldwijd de langstlopende cohort studie is naar de beschermingsduur
na hepatitis B vaccinatie tonen Bruce e.a. aan dat deze bescherming wel tot 30
jaar duurt. Er zijn binnen de studie geen chronische infecties gedocumenteerd.
De onderzoekers zijn van mening dat hun bevindingen van toepassing zijn op
kinderen, jongeren en volwassenen die gedurende hepatitis B
vaccinatieprogramma's zijn gevaccineerd. (Respondenten waren volwassenen
en kinderen van 6 maanden of ouder ten tijde van de vaccinatie).
Bron: Journal of Infectious Diseases, januari 2016
HIV, HCV, TB en Harm Reduction in de gevangenis
In een recent rapport van Harm Reduction International (HRI) zet men de
belangrijkste mensenrechten en publieke gezondheidsstandaarden inzake HIV,
Hepatitis C en tuberculose in gevangenissen op een rij. Wereldwijd hebben 7
landen een spuitomruil programma in de gevangenis en 44 landen bieden
opiaatonderhoudsbehandeling binnen detentie. HRI bepleit dat dit een schrijnend
gebrek is aan harm reduction in gevangenissen. Naast het rapport is er een
bijbehorende tool voor monitoring ontwikkeld.
Bron: Harm Reduction International, februari 2016

Het soort naald bepaalt of ontsmetting effectief is tegen Hep C
Een PLOS One artikel concludeert dat het ontwerp van de naald en spuit
bepaalt of ontsmetting met bleekmiddel de geclaimde 99,9% effectiviteit
heeft ter voorkoming van Hepatitis C.
Bron: PLoS One, november 2015
Nieuwe aanbevelingen behandeling Hepatitis C
Het International Network for Hepatitis in Substance Users, waarin
ook Nederland vertegenwoordigd is, doen 1. nieuwe aanbevelingen
voor behandeling van Hepatitis C en pleiten 2. voor opschaling van
screening op Hepatitis C en makkelijke toegang tot behandeling.
Commentaar op deze artikelen vindt u hier.
Bron: International Journal of Drug Policy, oktober 2016

Gevraagd: Artikelen voor het nieuwe HMAP journal.
Correlation faciliteert de publicatie van onderzoek naar HCV en druggebruik in
het Hepatology, Medicine and Policy journal, door het betalen van de open access
fee. Zij zoeken originele onderzoeks-artikelen over biomedische en public health
aspecten van HVC en druggebruik. De deadline is 1 april 2016.
Bron: Correlation, februari 2016
Het harm reduction antwoord op amfetamines. Een overzicht
Ondanks de aandacht in de media voor amfetamines, is er nog geen duidelijk antwoord op gebruik
hiervan vanuit harm reduction, niet zoals dat het geval is bij opiaten en risico's bij injectie. Harm
Reduction International heef onlangs een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat er dringend
behoefte is aan onderzoek naar harm reduction bij amfetamine gebruik, evalueren van bestaande
programma's, uitbreiden van effectieve interventies en verder documenteren van ervaringen.
Bron: HRI, oktober 2016

In Ierland nu ook gebruiksruimten
Vanaf 2016 kunnen druggebruikers in Dublin terecht in gebruiksruimten met toezicht zo meldt de
Irish Times. De steden Cork, Galway en Limerick zullen volgen, aldus de minister die het Ierse
drugsbeleid onder zich heeft. Bron: Irish Times, november 2015

Na tientallen jaren staat het US Congress eindelijk
spuitomruil toe
Het Amerikaanse congres heeft tientallen jaren subsidie voor
spuitomruil tegen gehouden. Eindelijk is deze ban doorbroken naar
aanleiding van een massale HIV epidemie in de staat Indiana.
Bron: BuzzfeedNews, januari 2016
Verslag 24th International Harm Reduction Conference in
Kuala Lumpur, Malaysia
Het verslag van deze conferentie, met ruim 800 deelnemers uit 70
landen, staat nu online. Op dit congres werd door de Harm
Reduction Working Groep de Harm Reduction Decade
verklaring gepresenteerd en ondertekend, waarin een visie wordt
gegeven en een oproep wordt gedaan aan UNGASS om harm
reduction leidend te laten zijn in drugsbeleid. De verklaring kunt u
mede ondertekenen. Bron: Aidsmap, oktober 2015
HRI heeft serieuze bedenkingen bij het UNGASS zero draft document
Harm Reduction International heeft kritiek op de vage woordkeuze en stelt dat het wat harm
reduction betreft een stap terug betekent in vergelijking met eerdere internationale verdragen.
HRI waarschuwt dat hiermee de publieke gezondheidsbenadering van drugsbeleid en het tot nu
toe behaalde succes hierin ondermijnd kunnen worden.
Bron: IDPC (International Drug Policy Consortium), februari 2016
Verander het drugsbeleid door evaluatiemethoden te
wijzigen
In aanloop naar de UNGASS in april roepen wetenschappers op
een meer relevante meetmethodiek te gebruiken om
drugsbeleid te evalueren. Hiertoe schreven zij een open brief
waarin ook harm reduction en infectieziektenbestrijding
worden genoemd in relatie tot een goed drugsbeleid. U kunt deze
brief mede-ondertekenen, om zo de UNGASS lidstaten te
bewegen tot een formeel commitment tot hervorming van het
wereldwijde drugsbeleid.
Bron: ICSDP, januari 2016
Bijeenkomst EU Civil Society Forum on Drugs in Brussel
Begin oktober 2015 kwam in Brussel het nieuwe CSF on Drugs bijeen.
Doel van dit forum, waarin 45 NGO's vertegenwoordigd zijn, is het
adviseren van Europese instanties inzake drugs beleid. Deze bijeenkomst
heeft een eerste set aanbevelingen opgeleverd, waaronder aanbevelingen
op het gebied van harm reduction en infectieziektepreventie.
Bron: IDPC, november 2015
Een einde aan AIDS in 2030
Een jaar nadat UNAIDS op World aids Day 2014 een wereldwijd Fast-Track initiatief lanceerde
om Aids in 2030 te beëndigen, is het World AIDS Day rapport 'Focus on location and population'
uitgebracht. Hierin worden meer dan 50 goede voorbeelden van de strijd tegen aids uit
verschillende landen genoemd. Momenteel zijn de 4 landen waar de grootste verspreiding van HIV
onder druggebruikers plaatsvindt: China, Rusland, Pakistan en de USA.
Bron: IDPC, november 2016

59ste sessie van de Commission on Narcotic Drugs
Op 14-22 maart 2016 komt de Commission on Narcotic Drugs (CND) voor de 59ste keer bijeen in
Wenen. De wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van drugsbestrijding worden dan
besproken, dit keer ook in voorbereiding op de UNGASS een maand later.
Nationaal Congres Alcohol en Drug
Op 16 en 17 maart 2016 vindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort het Nationale Congres
Alcohol & Drugs plaats. Deze dagen staan in het teken van de (lokale) alcohol- en
drugspreventie.
Nederlandse Harm Reduction Congres
Het Netwerk I&HR organiseert, samen met de Dienst Justitië Inrichtingen, Mainline en De
Regenboog Groep/Correlation op donderdag 14 april 2016 tweede Nederlandse Harm Reduction
congres. Het congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied
van harm reduction in Nederland en voor netwerken rondom dit thema.
UNGASS on the World Drug Problem
Op 19-21 april 2016 houdt de UN General Assembly een Special Session (UNGASS) over de
internationale inspanningen om het “World Drug Problem” aan te pakken.
Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
Dit netwerk is een doorlopend project waarin borging en
doorontwikkeling van harm reduction en
infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website
vindt u meer informatie over de activiteiten van het
netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk de
Gee, Moniek Zijlstra-Vlasveld en Agnes van der Poel.

