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Welkom bij de tweede Update!
Op uw scherm leest u nu de tweede editie van de Update
Infectieziekten & Harm Reduction. Op de eerste editie kregen
we veel positieve reacties, en inmiddels ontvangen zo’n 300
professionals de Update. Daar zijn we erg blij mee. De Update is
een initiatief van het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
(I&HR). In het netwerk staan borging en doorontwikkeling van
harm reduction en infectieziektepreventie centraal. Meer weten
over het Netwerk I&HR? Download hier het vernieuwde
factsheet. Heeft u vragen over het netwerk? Neem contact op
met Anouk de Gee (agee@trimbos.nl) of Agnes van der Poel
(apoel@trimbos.nl).
We hopen dat u ook van deze tweede Update iets opsteekt!
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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Reacties

Meer over
Netwerk I&HR

Richtlijnen voor debat: wat is harm reduction?
Dit rapport beoogt een breder en beter begrip te genereren van de
betekenis van harm reduction. Het doel van de rapporten reeks
‘Guidelines for debate’ is het beïnvloeden van de ontwikkeling,
implementatie en evaluatie van programma’s en beleid door
richtlijnen te geven die het debat prikkelen.
Bron: IDPC, april 2012

Verslavingsgeneeskunde krijgt erkende status
De verslavingsgeneeskunde heeft steeds meer specifieke kennis nodig om te komen tot adequate
diagnose en behandeling. Daarom heeft de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland
een officieel profiel aangevraagd voor verslavingsartsen. In de opleiding tot verslavingsarts is
onder meer aandacht voor opsporing, diagnostiek en tijdige verwijzing voor behandeling van
infectieziekten zoals hepatitis B en C, HIV en tuberculose. Meer hierover leest u hier.
Bron: KNMG, februari 2012

Onderzoek onder niet-, ooit- en huidige injecteerders
In de afgelopen maanden is vanuit het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction een landelijk
onderzoek uitgevoerd naar de leefsituatie van harddruggebruikers. Ruim 200 gebruikers zijn
geïnterviewd bij gebruiksruimten, methadon- en heroïneprogramma’s, woonvoorzieningen, en
dag- en nachtopvang. Met het onderzoek wordt de huidige situatie op het gebied van wonen,
inkomen, schulden, zorg, gezondheid, infectieziekten, risicogedrag en druggebruik in kaart
gebracht. Bijzondere aandacht is er voor injecteren en injecteerders. De eerste resultaten worden
deze zomer verwacht. Houdt de Update in de gaten.
Bron: Netwerk I&HR, juni 2012

Geslaagde Landelijke Hepatitis Dag 2012
Op 15 mei 2012 is de Landelijke Hepatitis Dag gehouden. De nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van behandeling, identificatie en screening van virale hepatitis stonden deze dag centraal.
Er was onder meer aandacht voor het ‘Doorbraakproject HCV in de verslavingszorg’ en ‘De HCV
patiënt in de verslavingszorg’. Deze presentaties en het verslag van de dag zijn te downloaden op
de website van het Nationaal Hepatitis Centrum.
Bron: NHC, mei 2012

Organisatie en inrichting van gebruiksruimten in Nederland
In het tijdschrift Verslaving verschijnt later deze maand een artikel over het functioneren van
gebruiksruimten anno 2010. Het artikel beschrijft de organisatie en inrichting van
gebruiksruimten in 2010 en de verschillen hierin met de gebruiksruimten van het begin van deze
eeuw. Het artikel is later deze maand te lezen op de website van het tijdschrift Verslaving
(archief→ inhoudsopgave → jaargang 2012 nr. 2 ).
Bron: Verslaving, juni 2012

Sex, Drugs & Rock 'n Roll erkend als 'goed beschreven'
Het bordspel Highscore ´Sex, Drugs & Rock ’n Roll´ is door het
Centrum Gezond Leven erkend als 'goed beschreven'. Dit niveau
is door een groep van praktijkprofessionals toegekend. Het spel
heeft als doel om middelengebruikers voorlichting en preventie te
bieden over middelengebruik en sexueel risicogedrag. De
volledige beschrijving van de interventie kunt u hier vinden. U
kunt het spel bestellen op de website van Mainline.
Bron: CGL, april 2012

De Nederlandse drugssituatie in 2011
Het jaarverslag ‘The Netherlands Drug Situation 2011’ is verschenen met onder meer aandacht
voor drugsgerelateerde infectieziekten (hoofdstuk 6). Het rapport is hier te downloaden.
Bron: Trimbos-instituut, mei 2012

EMCDDA rapport over trends en veranderingen in de Europese drugssituatie
Dit rapport beschrijft de belangrijkste trends en veranderingen in de Europese drugssituatie en
ondersteunt de evaluatie van het Europese beleid, met onder meer aandacht voor harm reduction
en druggerelateerde infectieziekten (hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4).
Bron: EMCDDA, april 2012

Harm reduction-voorzieningen in Portugal zijn in gevaar
Portugal heeft een progressief drugsbeleid, maar de economische crisis ondermijnt mogelijk de
effectieve harm reduction-voorzieningen in het land. Meer hierover leest u op de website van het
International Drug Policy Consortium.
Bron: IDPC, mei 2012

State of the art medische heroïne behandeling
Gecontroleerde heroïneverstrekking kan een effectieve tweedelijnsbehandeling
zijn voor de groep heroïneverslaafden voor wie eerdere behandelingen (zoals
methadonbehandeling) geen succes hebben gehad. Dit EMCDDA
rapport geeft het eerste overzicht van de ‘state of the art’ op dit gebied.
Bron: EMCDDA, april 2012

Harm reduction interventies voor gebruikers die opiaten injecteren
De ‘Best practice portal’ van het EMCDDA geeft een overzicht van de beschikbare kennis over
de effectiviteit van harm reduction interventies voor gebruikers die opiaten injecteren.
Bron: EMCDDA, mei 2012

Oproep éénmalige werkgroep Sickofit.nl
Op dinsdag 10 juli vindt er een éénmalige werkgroep plaats
met als doel om samen met enkele artsen en verpleegkundigen
een promotie- en communicatiestrategie rondom de website
Sickofit.nl uit te denken. Sickofit.nl is de website die druggebruikers informeert over de risico's
op infectieziekten en de mogelijkheden van preventie, testen en behandeling. De website is
eveneens bedoeld ter ondersteuning van het werk van verpleegkundigen in de verslavingszorg.
Zij kunnen de website gebruiken bij gesprekken en cliënten aanraden informatie na te lezen op de
website. We zijn nog op zoek naar artsen en verpleegkundigen die deze werkgroep kunnen
bijwonen en met ons mee willen denken. Interesse? Neemt u dan contact op met Anouk de Gee,
tel 030-2959326 of via email agee@trimbos.nl.
Bron: Netwerk I&HR, juni 2012

European Conference Drug users in custody: Learning the lessons
Op 5 en 6 oktober 2012 vindt in Milaan de European Conference of the ACCESS project plaats.
Het ACCESS project is een Europees initiatief gericht op het samenbrengen van organisaties uit
verschillende EU landen om bij te dragen aan kennis en praktijk over harm reductionvoorzieningen, met als doel het verbeteren van de toegang/bereikbaarheid van behandeling voor
druggebruikers in justitiële inrichtingen. Op de website van het ACCESS project vindt u meer
informatie over deze conferentie.
Bron: ACCESS, 2012

22e Forum Alcohol en Drugs Onderzoek
Op 15 november organiseren het Trimbos-instituut, het IVO en het AIAR het 22e Forum
Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO). Het FADO is een nationaal platform voor uitwisseling van
recente onderzoeksgegevens over het gebruik van alcohol, drugs en ander gedrag met een
verslavingsrisico. Op de website van het FADO vindt u meer informatie over het forum.
Bron: FADO, 2012
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,
Petra Havinga, Ad Wijnen en Agnes van der Poel.

