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Voor u ligt de eerste editie van de Update Infectieziekten &
Harm Reduction. In deze digitale nieuwsbrief brengen wij
kennis, informatie en nieuws over infectieziektepreventie en behandeling onder druggebruikers – en breder over harm
reduction – samen. Wie zijn wij? Wij zijn het Netwerk
Infectieziekten & Harm Reduction. Doel en activiteiten van dit
netwerk staan onder de knop rechts nader omschreven.

Aanmelden

Afmelden

Deze Update is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in
Harm Reduction en preventie van infectieziekten onder
druggebruikers. De Update wordt drie keer per jaar verspreid.

Reacties

Veel plezier en kennis toegewenst!
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'.

Meer over
Netwerk I&HR

Opsporing van hepatitis C bij harddruggebruikers zowel
effectief als kosteneffectief
Op 15 december 2011 promoveerde Charles Helsper op zijn proefschrift
'Case finding strategies for hepatitis C infection'. Uit zijn onderzoek komt
naar voren dat opsporing van hepatitis C dragers uit de bekende
risicogroepen, alleen effectief is wanneer de eerstelijnszorg ondersteund
en betrokken wordt. Daarnaast blijkt dat opsporing van hepatitis C bij
harddruggebruikers in de verslavingszorg zowel effectief als
kosteneffectief kan zijn wanneer een actieve opsporingsstrategie wordt
toegepast.
Bron: Universiteit Utrecht, december 2011

Resultaten van de nationale hepatitis C-campagne
In 2005 nam het ministerie van VWS het initiatief tot een informatiecampagne over hepatitis C
gericht op onder meer druggebruikers. De resultaten van deze campagne zijn gepubliceerd in het
Infectieziekten Bulletin. De campagne heeft ertoe geleid dat een substantieel aantal HCV-dragers
in de groep van harddruggebruikers is opgespoord, en dit tegen relatief lage kosten. Het volledige
artikel kunt u hier lezen. Meer lezen over de implementatie van de hepatitis C campagne in de
verslavingszorg? Een exemplaar van het rapport is hier gratis op te vragen.
Bron: Infectieziekten Bulletin, december 2011

Beleidswijzigingen programma hepatitis B-risicogroepen
Sinds januari 2012 krijgen druggebruikers geen vaccinatie tegen hepatitis B meer in het kader van
het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen. In de nieuwsbrief (nieuwsbrief december
2011) van het Nationaal Hepatitis Centrum leest u de reactie van het Trimbos-instituut op deze
wijziging. In het Infectieziekten Bulletin zijn hierover twee artikelen verschenen. Het ene artikel
beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de vaccinatiestrategie bij harddruggebruikers.
Het tweede artikel beschrijft de organisatie en uitvoering van het vaccinatieprogramma anno 2011
in de verslavingszorg.
Bron: Infectieziekten Bulletin/ Nationaal Hepatitis Centrum, november/december 2011

Factsheet Preventie van infectieziekten bij druggebruikers.
Evaluatie van drie Harm Reduction materialen
Deze factsheet informeert over drie Harm Reduction materialen: de poster
en placemat Veilig Spuiten, de brochure ‘Alcohol, drugs, seks en… een
SOA’ en het SOA-spel. Hoe zet je deze materialen in? Voor welke
doelgroepen zijn ze geschikt? En hoe waarderen professionals en (eind)
gebruikers deze materialen? De factsheet kunt u hier downloaden.
Bron: Universiteit Utrecht, december 2011

Oratie ‘De geplaagde stad: Infectieziekten en publieke gezondheid’
Op 11 november 2011 heeft Maria Prins haar oratie gehouden ter benoeming van haar
hoogleraarschap Publieke Gezondheid, met een specialisatie in de epidemiologie van
infectieziekten. Zij belichtte onder meer de rol van hoogrisicogroepen en de invloed van praktijk
en beleid op de verspreiding van infectieziekten. Meer hierover leest u hier.
Bron: GGD Amsterdam, november 2011

Verslag van de European Harm Reduction Conference
Op 6 en 7 oktober 2011 heeft de eerste Europese Harm Reduction conferentie plaatsgevonden in
Marseille. Het doel van de conferentie was het versterken van samenwerking op het gebied van
Harm Reduction op nationaal en Europees niveau. Een verslag van deze conferentie is te lezen op
de website van het tijdschrift Verslaving (archief→ inhoudsopgave → jaargang 11 nr. 4 ). Bekijk
ook de film van de conferentie, gemaakt door de film crew van Hungarian Civil Liberties Union.
Bron: Verslaving, december 2011

Risico op uitbraak van HIV onder injecterende druggebruikers blijft bestaan
Hoewel het aantal nieuwe HIV infecties nog steeds afneemt, blijft het risico op uitbraak van HIV
onder injecterende druggebruikers bestaan. Het breed implementeren van effectieve preventieve
interventies is van belang. Dit blijkt uit onderzoek naar de trends in HIV en hepatitis C virus
infecties onder injecterende druggebruikers in Europa van 2005-2010.
Bron: Eurosurveillance, december 2011

Jaarverslag 2011: Stand van de drugsproblematiek in Europa
Het jaarverslag van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
is verschenen met onder meer aandacht voor drugsgerelateerde infectieziekten en preventie en de
aanpak ervan (hoofdstuk 7). Het jaarverslag is hier te downloaden.
Bron: EMCDDA, november 2011

Zeven interventies één doel: preventie van infectieziekten
bij injecterende druggebruikers
Het ECDC en het EMCDDA hebben gezamenlijk een rapport
gepubliceerd waarin ze zeven 'best practices' beschrijven gericht op het
voorkomen van infectieziekten bij injecterende druggebruikers.
Voorbeelden van interventies zijn het beschikbaar stellen van schone
spuit-attributen, vaccinatie en gezondheidsvoorlichting.
Bron: EMCDDA, oktober 2011

Mobiele gebruiksruimte in Kopenhagen
In Denemarken is het aantal druggebruikers dat overlijdt door overdosis hoog in vergelijking
met andere landen in de Europese Unie. In Kopenhagen is een innovatief project gestart gericht
op het voorkomen van sterfte door overdosis en preventie van infectieziekten: de mobiele
gebruiksruimte. Bekijk hier het filmpje over deze voorziening.
Bron: IDCP, januari 2012

Geslaagd Forum Alcohol en Drugs Onderzoek
Op 17 november 2011 heeft het 21e Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO) plaatsgevonden. Het FADO is een nationaal platform voor uitwisseling van recente onderzoeksgegevens over het gebruik van alcohol, drugs en ander gedrag met een verslavingsrisico.
Presentaties van een deel van de sprekers zijn te downloaden op de website van het FADO.
Bron: FADO, 2011

Landelijke Hepatitis Dag 2012
Op 15 mei organiseert het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC) de Landelijke Hepatitis Dag met
als thema 'Doorbraken in de opsporing en behandeling van hepatitis'. De nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van behandeling, identificatie en screening van virale hepatitis
staan deze dag centraal. Het programma kunt u vinden op de website van het NHC.
Bron: Nationaal Hepatitis Centrum, 2012

International Symposium on HIV and Emerging Infectious Diseases in Marseille
Op 23, 24 en 25 mei vindt in Marseille het International Symposium on HIV and Ermerging
Infectious Diseases plaats. Tijdens dit symposium wordt onder andere aandacht besteed aan
preventie van HIV-transmissie, de toegankelijkheid van zorg en virale hepatitis.
Bron: ISHEID, januari 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.

