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Oproep: deelname aan Werkgroep Verslavingszorg Rookvrij
Tussen de infectieziekten door een uitstapje naar
een ander belangrijk thema binnen de somatische
zorg aan verslaafden. Binnen de verslavingszorg
speelt de aandacht voor tabak en tabaksverslaving
vaak maar een beperkte rol. En dat terwijl veel
cliënten roken, dit ernstige gevolgen heeft voor de
gezondheid en van invloed kan zijn op het herstel
van de cliënt. Onlangs is het rapport
Rookbeleid in de GGZ verschenen, waarin ook
aanbevelingen worden gedaan. We formeren nu
een werkgroep waarmee we, op basis van
praktijkervaringen en bevindingen in dit rapport, een Actieplan
Verslavingszorg Rookvrij zullen opstellen. De eerste bijeenkomst van
deze werkgroep vindt plaats op donderdag 17 september. Interesse?
Meer weten? Neem contact op met Anouk de Gee (agee@trimbos.nl,
030-2959362).
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Doorbraakproject Opsporing van hepatitis C
In eerdere Updates informeerden we u al over het doorbraakproject “Opsporing van hepatitis C in
de verslavingszorg”, dat we in 2013-2014 succesvol uitvoerden. Onlangs heeft Minister Schippers
het doorbraakproject als enige best practice genoemd in haar brief aan de Tweede Kamer over de
aanpak van hepatitis B en C. En in TSG is een artikel gepubliceerd over het doorbraakproject. We
zijn verheugd dat medio 2015 nieuwe teams kunnen starten met het op maat ontwikkelen van een
HCV-zorgpad middels de doorbraakmethode. Meedoen of meer informatie: apoel@trimbos.nl
Bron: ministerie van VWS, maart 2015; TSG, april 2015.
Hepatitiszorg beter regionaal organiseren
Door de zorg regionaal te organiseren, lukt het beter om patiënten met hepatitis B of C op te
sporen en te blijven volgen. Het model in de regio Arnhem laat zien dat het werkt. Ook de
verslavingszorg heeft in dit model een actieve rol en tussen de verslavingszorg en het
hepatitiscentrum (ziekenhuis) bestaat een nauwe samenwerking.
Bron: Medisch Contact, april 2015.
Advies gevraagd over vroegopsporing hepatitis B en C
De Gezondheidsraad heeft in de afgelopen jaren een aantal adviezen
uitgebracht over opsporing en behandeling van hepatitis B en C. Het
ministerie van VWS heeft recent aan de Gezondheidsraad gevraagd om een
advies over de wenselijkheid van vroegopsporing van Hepatitis B en C bij
risicogroepen.
Bron: Gezondheidsraad, maart 2015.
WHO: nieuwe medicatie HCV op lijst van ‘Essential Medicines’
Nieuwe medicijnen die een doorbraak betekenen voor de behandeling van hepatitis C zijn door de
Wereld Gezondheidsorganisatie toegevoegd aan de WHO Essential Medicines List. Met de
nieuwe medicatie wordt chronische hepatitis C voor meer patiënten een geneesbare aandoening.
Een lagere prijs voor de medicatie zou ervoor kunnen zorgen dat de behandeling voor meer
mensen toegankelijk wordt, waardoor de volksgezondheid wereldwijd kan verbeteren.
Bron: WHO, mei 2015.

Voor welke behandeling komt uw patiënt volgens de richtlijn in
aanmerking?
De web-app Nationaal HCV Behandelplan 2015 is ontwikkeld door
LiverDoc in samenwerking met het Erasmus MC, de Nederlandse
Vereniging voor Hepatologie (NVH) en Ilumy. Met deze app wordt de bij de
patiënt passende moderne antivirale hepatitis C behandeling aangeraden.
Lees meer en klik door in de nieuwsbrief.
Bron: Liverdoc, mei 2015.
“Naar een visie op hepatitis C”
Onder leiding van de Argumentenfabriek, heeft een denktank van experts, medisch specialisten
en wetenschappers in drie stappen een inhoudelijk strategische visie ontwikkeld op hepatitis Czorg in Nederland. De verslavingszorg heeft in deze visie ook een plek. Klik op het rapport in
deze link voor de visualisatie van de visie.
Bron: Argumentenfabriek, juli 2015.

Drugsgebruikers ook op Europees niveau belangrijke doelgroep voor
hepatitis
De EASL heeft afgelopen april de Recommendations on Treatment of
Hepatitis C 2015 gepresenteerd op haar congres in Wenen. Een maand
later bracht de ELPA (European Liver Patients Association), samen met
experts, organisaties als EASL en WHO, patiëntenorganisaties en de
farmaceutische industrie, een consensus paper uit over het belang van een
actieplan hepatitis B en C. In beide documenten worden aanbevelingen
gedaan voor de opsporing en behandeling van hepatitis C, bij voorkeur
binnen een framework van een Nationaal Hepatitis Plan, en worden
(injecterend) druggebruikers als speciale doelgroep uitgelicht.
Bron: EASL, Journal of Hepatology, april 2015; ELPA, mei 2015.
Publieksmaterialen hepatitis C
Er zijn informatieve en ondersteunende materialen voor patiënten met HCV, vanuit het
perspectief van de patiënt. Kijk op My Companion (ontwikkeld door Janssen) en de Hepatitis C
Gids (ontwikkeld door AbbVie). Op deze laatste is de informatie ook in het Arabisch, Russisch,
Engels, Spaans en Frans beschikbaar.
Bron: Janssen-Cilag, 2015; AbbVie, 2015.
Nederland voorloper in hulpverlening voor groep oudere
heroïnegebruikers
In het European Drug Report 2015 wordt Nederland genoemd als voorloper,
omdat er speciaal voor de groep oudere heroïnegebruikers ‘bejaardenhuizen’
zijn. Deze ouder wordende groep heeft behoefte aan op-maat voorzieningen,
met name gericht op hun gezondheid. In het rapport is ook aandacht voor
hepatitis C en hiv bij druggebruikers, cannabis, nieuwe drugs en nog veel
meer.
Bron: EMCDDA, juni 2015.
Themadebat harm reduction - UNGASS on Drugs
De Verenigde Naties houden op 19-21 april 2016 de UNGASS
on Drugs (eerdere United Nations General A ssembly Special
Sessions over drugs waren in 1998 en 2009). Ter voorbereiding
worden bijeenkomsten gehouden, waaronder een themadebat
over harm reduction en hervorming van beleid gericht op
drugsbestrijding (klik hier voor verslag). Op de website van
IDPC is veel interessants te vinden over UNGASS.
Bron: International Drug Policy Consortium (IDPC), mei 2015.
Aandacht voor aids moet niet verslappen
Hoewel in het grootste gedeelte van de wereld het aantal mensen met hiv daalt,
neemt in andere landen de epidemie toe. Het Nederlandse Hiv/Aids Platform
(Stop Aids Now!, Aidsfonds en 6 andere aids-organisaties) roept minister
Ploumen op om aandacht te vragen voor hiv en aids, als Nederland volgend
jaar voorzitter is van de EU. Nederland heeft altijd een voortrekkersrol vervuld
in de strijd tegen aids.
Bron: STOP AIDS NOW!, april 2015.
Uitbraak hiv onder injecterende drugsgebruikers in VS
In maart 2015 werden in Indiana (VS)
72 nieuwe hiv-besmettingen gevonden. Dit is fors meer dan
daarvoor. Vastgesteld is dat de hiv-infecties door besmette
naalden zijn overgedragen. In de staat Indiana in de Verenigde
Staten zijn spuitomruilprogramma's nog steeds bij wet verboden.
De conservatieve senator Pence overweegt nu toch om
spuitomruilprogramma's toe te staan.
Bron: www.hellogorgeous.nl, maart 2015

AIDS Impact 2015
Op 28-31 juli 2015 vindt het AIDS Impact congres plaats in Amsterdam. Aandacht voor preventie
en behandeling. http://www.aidsimpact.com/2015/Academics/DraftProgramme/
Nationale Hepatitis Dag 2015
Op 1 oktober 2015 is weer de Nationale Hepatitis Dag.
http://www.virology-education.nl/nhd2015/
Nationale Hepatitis Dag 2015 voor patiënten
Twee dagen daarna, op 3 oktober, wordt de Nationale Hepatitis Dag voor patiënten georganiseerd
in Amersfoort. http://www.leverpatientenvereniging.nl/agenda/landelijke-hepatitis-dag/
International Harm Reduction Conference
Van 18-21 oktober 2015 is deze internationale conferentie in Maleisië. Het programma is bekend:
http://www.ihra.net/programme-for-conference-2015.
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.

