NR 7
FEBRUARI 2014

Harm Reduction in Nederland
Vanuit het Netwerk Infectieziekten & Harm
Reduction is in 2013 een inventarisatie gedaan
naar Harm Reduction-voorzieningen in
Nederland. Het doel van de inventarisatie is een
overzicht te bieden van de
onderhoudsbehandeling met methadon en
heroïne, de drugs- en alcoholgebruiksruimten en
Harm Reduction binnen de (F)ACT-teams. Het
volledige rapport is op onze webpagina te
vinden.

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'.

Aanmelden

Afmelden

Reactie

Meer over
Netwerk I&HR

Verschillen tussen nooit-, ooit- en huidig injecteerders in Nederland
In 2012 is ook vanuit het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction een onderzoek onder 202
harddrugsgebruikers in de Nederlandse laagdrempelige verslavingszorg uitgevoerd. We
vergeleken leefsituatie, gezondheid en middelengebruik voor drie groepen: nooit-, ooit-,
en huidig injecteerders. De groep huidig injecteerders lijkt in de meest ongunstige
omstandigheden te verkeren (vooral het ontbreken van stabiele huisvesting). Er is weinig aanwas
van nieuwe injecteerders. Deze en andere resultaten zijn gepubliceerd in Harm Reduction Journal.
Bron: Harm Reduction Journal, februari 2014
Kennisniveau van harddrugsgebruikers in Nederland over infectieziekten is hoog
Het geven van goede informatie over de verschillende aspecten van infectieziekten is voor deze
groep van essentieel belang. In dit artikel laten we zien dat het kennisniveau van
harddrugsgebruikers hoog is, en dat de huidige groep van injecteerders veel weet over hepatitis B,
hepatitis C en hiv. In het Infectieziekten Bulletin leest u meer hierover.
Bron: Infectieziekten Bulletin, november 2013
Aantal problematische opiatengebruikers gedaald
Het aantal problematische opiatengebruikers in Nederland is tussen
2008-2009 en 2012 naar schatting gedaald met 21 procent. Deze daling houdt
gelijke tred met een daling van 24 procent in dezelfde periode in het aantal
opiaatcliënten in de verslavingszorg. Dit blijkt uit het rapport 'Aantal
en kenmerken van problematische opiatengebruikers in Nederland' van het
Trimbos-instituut en de GGD Amsterdam.
Bron: Trimbos-instituut, januari 2014
Drugsgebruikers in Amsterdam: lopen ze nog risico op hiv?
Om te evalueren of drugsgebruikers in de Amsterdamse Cohort Studies (ACS) nog steeds risico
lopen op hiv, zijn trends in de hiv-incidentie en injecterend en seksueel risicogedrag van 1986 tot
2011 geanalyseerd. Ook is bij de groep in 2010 een soascreening gedaan. De studie beschrijft
dalende trends in hiv-incidentie, en injecterend en seksueel risicogedrag onder drugsgebruikers
van de ACS.
Bron: Infectieziekten Bulletin, december 2013
Brochures hepatitis op website RIVM
Door de opheffing van het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC) begin
vorig jaar verviel ook de toegang tot de NHC-brochures. Het RIVM heeft
de brochures overgenomen met algemene informatie over hepatitis en
arbogerelateerde informatie bij mensen met een beroepsgebonden risico.
Bron: HBV-programmabericht RIVM, december 2013

Effectieve antivirale therapie hepatitis C is levensverlengend
Patiënten met chronische hepatitis C en ernstige verlittekening van de lever, bij wie het hepatitis
C virus (HCV) niet meer in het bloed aantoonbaar is zes maanden na het beëindigen van de
behandeling, leven langer dan patiënten die ondanks therapie chronisch geïnfecteerd blijven. Deze
conclusie trok een internationale, vanuit Nederland geïnitieerde, studie onder 530 patiënten met
chronische hepatitis C en ernstige leverfibrose of cirrose. Klik hier voor het nieuwsbericht.
Bron: BIBHEP, december 2013
HCV-behandeling met succes ondanks actief drugs- en alcoholgebruik
In de DUTCH-C studie (Drug Users Treatment for Chronic Hepatitis C) wordt injecterend
drugsgebruikers met chronische HCV een behandeling aangeboden door een multidisciplinair
team. De resultaten tonen dat deze drugsgebruikers met succes kunnen worden behandeld,
ondanks actief drugs- en alcoholgebruik. Ook gaat door de behandeling de ziektelast omlaag. Klik
hier voor de proefschriftbespreking in het Infectieziekten Bulletin.
Bron: Infectieziekten Bulletin, december 2013
Herlancering European Network of People who Use Drugs
Twee jaar na de lancering van het European Network of People who Use Drugs, heeft in 2013 de
herlancering plaatsgevonden. Dertien landen, waaronder Nederland, zijn bijeengekomen om de
noodzaak voor een Europees netwerk opnieuw te bekrachtigen. Zijn zullen zich o.a. richten op de
toegang tot HCV- en hiv-behandelingen en de volledige beschikbaarheid van
onderhoudsbehandelingen (met medische heroïne, methadon en buprenorfine). Klik hier voor
meer informatie.
Bron: Swedish Drug Users Union, oktober 2013
Swedish Drug Users Union onderzoekt bijwerkingen Suboxone
In dit nieuwe project van de Swedisch Drug Users Union worden
Zweedse harddrugsgebruikers op verschillende manieren benaderd om
over de bijwerkingen van Suboxone, ook wel bekend als buprenorfine,
te rapporteren. Eén van de manieren is via Facebook.
Bron: EuroHRN Nieuwsbrief #5, december 2013

Prevalentie HCV hoog onder jonge injecteerders in West-Europa
In West-Europa is injecterend drugsgebruik de afgelopen jaren afgenomen. De gezondheid van de
groep injecteerders blijft wel een uitdaging, met name voor de groep kwetsbare en
gemarginaliseerde jonge gebruikers. Zo is de prevalentie van HCV onder deze jongeren (<25 jaar)
in Berlijn 26,7%, in Essen 33,3% en in Londen 76,9%. De prevalentie van hiv is relatief laag.
Klik hier voor het volledige rapport.
Bron: Harm Reduction International, december 2013
Oproep tot uitbreiding Harm Reduction-voorzieningen in Oost-Europa
In november 2013 riep het Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) op tot een uitbreiding van
onderhoudsbehandelingen en spuitomruil voor vrouwelijke drugsgebruikers in Oost-Europa.
Reden is de sterk toenemende hiv-prevalentie onder deze groep. Om de Millenium Development
Goals op dit gebied te behalen zal er op korte termijn tot actie overgegaan moeten worden. Lees
hier het nieuwsbericht.
Bron: International Drug Policy Consortium, november 2013
Griekenland opent eerste gebruiksruimte
In een poging om de hiv-prevalentie te verlagen is in Griekenland de
eerste gebruiksruimte voor injecterend drugsgebruikers geopend.
Heroïneverslaafden dienen hun eigen drugs mee te nemen, spuitomruil is
aanwezig. Klik hier voor het nieuwsbericht.
Bron: International Drug Policy Consortium, november 2013
Preventie van infectieziekteverspreiding: belang van de boodschap
Injecterend drugsgebruikers, die maatregelen nemen om geen hepatitis C op te lopen, raken niet
altijd gemotiveerd als de nadruk op de preventie van ziekteverspreiding ligt. Hulpverleners
zouden meer pragmatische redenen kunnen aansnijden die passen bij de denkwijze van de
cliënt, zoals de zorg om de aderen en het tegengaan van pijnlijke injecties en terugval. Lees hier
het nieuwsbericht.
Bron: International Drug Policy Consortium, november 2013
Reactie Harm Reduction International op World Drug Report
In het jaarlijkse World Drug Report van de UN Office on Drugs and Crime (UNODC) stond dat
het aantal injecteerders geïnfecteerd met hiv is afgenomen, van circa 3 miljoen in 2008 naar 1.6
miljoen in 2013. Harm Reduction International heeft haar zorgen over de correctheid van deze
data geuit. Lees hier de berichtgeving.
Bron: Harm Reduction International, november 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.
Het programma staat op de website.
Nationale Hepatitis Dag
Op 16 september 2014 is de Nationale Hepatitis Dag. Dan zal in de Beurs van Berlage in Amsterdam het tweede Nationale HCV Symposium plaatsvinden. Binnenkort meer informatie op de
website.
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.

