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Nieuwe Blended Training ‘Infectieziekten in de GGZ’.
Eigenlijk hoort dit bericht gewoon tussen de nieuwsberichten
hieronder, maar we zijn er zo trots op dat we de introductie van deze
Update I&HR er graag aan besteden: Het nieuwe draaiboek voor de
Praktijktraining Infectieziekten in de GGZ. Deze compacte en
gevarieerde trainersinstructie is door het Netwerk I&HR ontwikkeld
als klassikaal vervolg op de e-learning Infectieziekten in de GGZ, op
verzoek van de GGZ Ecademy. Met het verschijnen van het draaiboek
is het blended leertraject Infectieziekten in de GGZ nu beschikbaar
voor alle bij de GGZ Ecademy aangesloten instellingen. Het draaiboek
voor de praktijktraining is vrij beschikbaar, ook voor niet bij de GGZ
Ecademy aangesloten instellingen, via netwerkihr.nl. Deze klassikale
trainingen kunnen op laagdrempelige, compacte en flexibele wijze
worden ingezet.

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

Tweede Nederlandse Harm Reduction Congres een succes!
Op 14 april 2016 vond het tweede Nederlandse Harm Reduction
Congres plaats. De belangstelling voor dit congres was groot.
Martin Jelsma en Anne Goossensen verzorgden plenaire
presentaties en de 130 deelnemers gingen uiteen in deelsessies.
Presentaties, verslagen en foto’s van deze inspirerende dag zijn
hier te vinden.
Bron: Netwerk I&HR/Trimbos-instituut, april 2016

Alcoholgebruiksruimten in Nederland: Organisatie en inrichting 2015.
Alcoholgebruiksruimten zijn relatief nieuwe voorzieningen in de
Nederlandse sociale verslavingszorg. De richtlijn Alcoholgebruiksruimten
(2011), geeft aanbevelingen voor de organisatie en inrichting van de
alcoholgebruiksruimte. Inmiddels is een aantal jaar verstreken en het
Netwerk I&HR/Trimbos-instituut heeft onlangs onderzocht hoe de
organisatie en inrichting van alcoholgebruiksruimten er anno 2015 voor
staat (gratis download).
Bron: Netwerk I&HR/Trimbos-instituut, april 2016

Acute zorg en opvang voor dakloze mensen.
Eerder dit jaar signaleerde De Nederlandse Straatdokters
groep een zogenoemde ‘onverzekerdenepidemie’ onder
Nederlandse dak- en thuislozen. Naar aanleiding van deze en
andere signalementen, onder andere de Tussenrapportage
van het Aanjaagteam Verwarde Personen, heeft Minister
Schippers nu afspraken met de VNG gemaakt over het
verstrekken van briefadressen aan dakloze mensen, zodat zij
een zorgpolis kunnen afsluiten.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maart 2016
en Federatie Opvang, mei 2016

Herziene NHG standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de herziene NHG standaard Virushepatitis
en andere leveraandoeningen gepubliceerd. De standaard adviseert nu levenslange controle bij
alle patiënten met inactieve chronische hepatitis B, evenals verwijzing van patiënten met actieve
chronische hepatitis B en alle patiënten met hepatitis C, naar een hepatitisbehandelingscentrum.
Bron: NHG, maart 2016

Europa in 2030 hepatitis C vrij.
Vooraanstaande experts, medische specialisten en patiënten hebben in Brussel tijdens de EU
HCV Policy Summit hun intentie uitgesproken dat Europa in 2030 hepatitis C vrij is. Zij
presenteerden hier het ‘Hepatitis C Elimination Manifesto’.
Bron: Hepatitis B & C Public Policy Association, februari 2016

Europees drugsgebruik in kaart.
In de jaren 90 zette de Nederlandse overheid het Drugs
Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) op om mensen
de gelegenheid te geven hun drugs op samenstelling en
zuiverheid te laten onderzoeken. Daarnaast levert DIMS
informatie over nieuwe middelen die op de markt komen.
Het voorbeeld is in verschillende Europese landen
nagevolgd (Trans European Drug Information Project),
waarvan de eerste ervaringen onlangs gepubliceerd
werden. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,
maart 2016

Europees Drugsrapport 2016 verschenen.
Eind mei verscheen het Europees Drugsrapport 2016. Een nieuwe
ontwikkeling is de rol van het internet in de verhandeling van drugs en
problemen met stimulerende middelen worden steeds meer zichtbaar.
Het EMCDDA waarschuwt voor nieuwe gezondheidsrisico's door
deze ontwikkelingen.
Bron: EMCDDA, mei 2016

Staatssecretaris Van Rijn spreekt bij CND in Wenen en
UNGASS in New York.
In plaats van straf, moeten drugsverslaafden toegang tot
zorg en medicijnen krijgen om van hun verslaving af te
komen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) sprak dit
namens de Europese lidstaten uit in Wenen bij de jaarlijkse
vergadering van de Commission on Narcotic Drugs (CND)
én in New York tijdens de UNGASS.
In het unaniem aangenomen uitkomst document van de UNGASS is onder andere vastgesteld dat
er meer aandacht moet komen voor volksgezondheid in de strijd tegen drugs. Nederlandse en
Europese inspanningen hebben bijgedragen aan deze 'balanced approach’.
Bron: Verenigde Naties, april 2016

Nieuws van Harm Reduction International
(HRI).
HRI bracht een rapport over hoe men met
slechts een kleine herverdeling in de uitgaven
het aantal HIV-infecties en aan HIV
gerelateerde sterfgevallen onder intraveneuze
druggebruikers in 2030 tot bijna nul zou
kunnen reduceren.
Bron: www.IHRA.net, maart 2016

WHO in actie voor bestrijding van hepatitis C.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft drie nieuwe publicaties uitgebracht die van
belang zijn in de bestrijding van Hepatitis C. Virale Hepatitis krijgt hiermee de erkenning dat het
een belangrijke bedreiging is voor de volksgezondheid, te vergelijken met HIV, tuberculose en
malaria. De publicaties zijn:
Een update van de richtlijn voor de behandeling van patiënten met hepatitis C.
Het “Draft Global Health Sector Strategy Viral Hepatitis 2016-2021” is door de lidstaten
aangenomen. Lidstaten wordt aangeraden om de adviezen over te nemen.
Een notitie om ondersteuning te geven aan het verzamelen, analyseren en verslaglegging
van data gerelateerd aan virale hepatitis.
Bron: Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), april 2016

Nieuw online platform met gegevens hepatitis C.
Medecins du Monde (MdM) en Treatment Action Group (TAG) hebben een nieuw online
platform, mapCrowd, ontwikkeld. mapCrowd is gemaakt om wereldwijd epidemiologische,
diagnostische en beleidsmatige gegevens over hepatitis C, bijvoorbeeld onder intraveneuze
druggebruikers, te verzamelen en te delen. Tot nu toe zijn gegevens verzameld uit 23 landen,
waaronder Nederland.
Bron: MapCrowd, maart 2016

Meer dan twee miljoen mensen hebben zowel HIV als
hepatitis C.
Wereldwijd zijn ongeveer 2.3 miljoen mensen zowel met
HIV als ook met hepatitis C geïnfecteerd. Dit blijkt uit een
nieuwe studie van de University of Bristol en de London
School of Hygiene & Tropical Medicine, gepubliceerd in de
Lancet. Meer dan de helft, 1.3 miljoen mensen, zijn
injecterende druggebruikers.
Bron: University of Bristol, maart 2016

23-24 september 2016: Special confer ence - EASL en AASLD, Parijs.
Over nieuwe perspectieven in hepatitis C virus infectie.

29 september 2016: VVGN-Symposium: Zwangerschap en Verslaving, Utrecht. Jaarlijks
symposium van de Vereniging voor VerslavingsGeneeskunde Nederland.

2 – 5 oktober 2016: Law Enforcement and Public Health. Amsterdam.
Dag 4 van deze conferentie gaat over Harm Reduction.

12 oktober 2016: Verslavingsziekten 2016. Ede.
Verslavingsziekten signaleren, bespreekbaar maken, aanpakken en doorverwijzen.
Georganiseerd door Nursing congressen.

1 november 2016: Nationale Hepatitis Dag, Amsterdam.
Dit jaar aandacht voor de opsporing van virale hepatitis en de knelpunten die daarbij
voorkomen.
10 november 2016: Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO), Utrecht.
Het FADO is er voor en door onderzoekers van gebruik van alcohol en drugs en ander gedrag
met een verslavingsrisico.

14-17 mei 2017: 25ste International Harm Reduction Conference. Montreal, Canada.
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.

