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Aanmelden

Startbijeenkomst Doorbraakproject Opsporing van HCV
Op 27 november 2015 organiseren we de startbijeenkomst voor de
tweede ronde van het Doorbraakproject ‘Opsporing van hepatitis C
in de verslavingszorg’, in Amersfoort. Op deze dag geven experts op
het gebied van hepatitis C, verslavingszorg, MDL in het ziekenhuis
en de doorbraakmethode de aftrap. Daarna gaan de lokale teams (uit
de verslavingszorg en het ziekenhuis) aan het werk met voor hem
relevante onderdelen van het HCV-zorgpad. Blijf niet achter, sluit je
aan! Neem contact op met Anouk de Gee agee@trimbos.nl of 030 –
2959 362.
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Stuur de Update gerust door aan collega's en andere geïnteresseerden! Wilt u de Update niet meer
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Nieuws over hepatitis C behandeling
- Nieuwe middelen vergoed, actueel overzicht.
- Richtsnoer hepatitis C ter ondersteuning van keuzes in de behandeling. Nieuwsbericht.
- Concept van het Nationaal Hepatitis Plan is enthousiast ontvangen. Lees hier meer.
- Het patiëntenplatform roept op tot actieve bestrijding hepatitis B en C: zie hier.

Presentaties Nationale Hepatitis Dag
Op 1 oktober 2015 was de Nationale Hepatitis Dag in Amsterdam. De presentaties van de plenaire
en de deelsessies staan online. Vanuit het Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction was er
aandacht voor het hepatitis B-vaccinatiebeleid binnen de instellingen voor verslavingszorg.

EMCDDA Rapport Infectieziekten en drugsgebruik in
Europa 2015
Het EMCDDA heeft een rapport uitgebracht over
infectieziekten in relatie tot injecterend drugsgebruik tot juni
2015 in Europa. Nederland wordt genoemd als een goed
voorbeeld rondom HCV, waarbij de genoemde
HCV-zorgpaden (door)ontwikkeld zijn in het
doorbraakproject (zie p. 12 met in de voetnoot het filmpje van
Emergis dat in de eerste ronde meedeed).

Aandacht voor somatiek bij verslaafden
In Utrecht is in 2012 door samenwerkende instanties de Utrechtse Somatische Screeninglijst
(USS) ontwikkeld, bedoeld om vroegtijdig somatische gezondheidsproblemen bij verslaafden en
psychiatrische patiënten op te sporen. Nu is bekend welke somatiek het meest voorkomt.
Verpleegkundigen zijn enthousiast over de screening. Er zijn echter ook knelpunten geconstateerd
en de USS wordt bijgesteld . Lees hier meer.

Voorkom ziek worden op de zorgboerderij
Het RIVM heeft samen met Stigas, de Land- en Tuinbouw
Organisatie Nederland (LTO Nederland) en de GGD’en Utrecht en
Hart voor Brabant een poster ontwikkeld waarop uitgelegd wordt hoe
je infectieziekten kunt voorkomen als je op een zorgboerderij werkt.
Hierop worden de belangrijkste hygiëneregels op een duidelijke
manier uitgelegd.

Het EU Action Plan on Drugs 2013-2016: Conclusies
De Europese Raad schrijft haar conclusies over de minimale kwaliteit
van ‘drug demand reduction’, waaronder ook preventie en harm
reduction vallen. De reactie van het EMCDDA: “Although non-binding
for national governments, this document represents the political will of
EU countries to address demand reduction interventions through an
evidence-based perspective”
Decriminalisatie e-tool en rapport
21 landen zeggen het drugsgebruik of drugsbezit voor persoonlijk gebruik te decriminaliseren.
Wereldwijd zit er echter nogal verschil in de modellen waarmee men dat aanpakt en is er ook
verschil tussen theorie en praktijk. Release bracht hierover een rapport uit, en het International
Drug Policy Consortium (IDPC) ontwikkelde een e-tool waarmee de verschillende modellen voor
decriminalisatie vergeleken kunnen worden. Ook schreven zij zelf een samenvattend rapport

Jaaroverzicht SOA/hiv 2014
Het RIVM heeft het jaaroverzicht SOA/hiv in Nederland in 2014 gepubliceerd.

Soa-thuistests meestal onbetrouwbaar
Soa Aids Nederland slaat alarm over de soa-zelftests. Via
internet worden steeds meer van deze zelftests verkocht. Maar
de uitslag is niet altijd betrouwbaar omdat de test verkeerd kan
zijn uitgevoerd of omdat een test voor de verkeerde soa is
gekocht. Klik hier voor meer informatie.

Kan de aids-epidemie tegen 2030 gestopt worden?
‘Het aantal nieuwe aidsgevallen neemt af; nu hebben we vijf
jaar de tijd om de epidemie te stoppen. Anders riskeren we
zelfs een ernstigere aidsepidemie dan ooit tevoren’, aldus
Unaids, het programma van de Verenigde Naties dat werkt
aan de bestrijding van hiv en aids. Lees meer in dit artikel.

Risico op Hepatitis C in de gevangenis
Carla Treloar en collega’s deden in Australië onderzoek naar
hoe gedetineerden, allen (ex-)gebruikers, risico lopen op
hepatitis C via delen van injectie- en tatoeagenaalden. Het
artikel in Harm Reduction Journal vindt u hier.

Vrolijke posters over veilig injecteren en hepatitis C
preventie
Hepatitis C preventie zonder hepatitis C te noemen. In Ierland
is een studie uitgevoerd naar hoe de boodschap over veilig
injecteren gebracht kan worden op posters in gebruiksruimten,
waarbij ook gebruiksplezier en andere positieve elementen een
rol spelen. Meer over deze studie is te lezen in dit artikel in
Harm Reduction Journal.

13-17 november 2015: Amer ican Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), in
San Francisco.
20-27 november 2015: European HIV/HCV testing week

8 december 2015: Lagerhuisdebat over hepatitisbehandeling, in Utrecht.
11 december 2015: Symposium voor Clemens Richter, internist/infectioloog in het Rijnstate
Ziekenhuis: Update and futur e challenges in the national and global fight against HCV,
HBV, HIV, TB and Tropical diseases

13-17 april 2016: EASL vindt in 2016 plaats in Bar celona
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
en Agnes van der Poel.

