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Voor u ligt de derde editie van de Update Infectieziekten &
Harm Reduction. Wij startten deze digitale nieuwsbrief in 2012
om kennis, informatie en nieuws over infectieziektepreventie en
-behandeling onder druggebruikers – en breder over harm reduction – te verspreiden. Wij danken u voor de vele positieve reacties! De twee vorige edities kunt u hier ophalen.
Ook in 2013 zal de Update drie keer verschijnen. Heeft u nieuws
dat u wilt verspreiden via de Update? Stuur een bericht via de
knop ‘Reactie’ hiernaast.

Aanmelden

Afmelden

Reactie

Veel leesplezier 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

Nationale Drug Monitor 2011
Het jaarbericht 2011 van de van de Nationale Drug Monitor geeft een actueel overzicht over het
gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland, met onder meer aandacht voor de prevalentie
van infectieziekten en risicogedrag (H 4.7 Ziekte en sterfte).
Bron: Trimbos-instituut, september 2012

World Drug Report 2012
De World Drug Reports die jaarlijks verschijnen geven inzicht in de
huidige drugsproblematiek en dragen bij aan het bevorderen van
internationale samenwerking op dit gebied. Uit het World Drug Report 2012
blijkt dat het druggebruik, de productie van drugs en de aan druggebruik
gerelateerde gezondheidsschade in 2010 wereldwijd grotendeels stabiel zijn
gebleven.
Bron: UNODC, juni 2012

Nieuwe bijzonder hoogleraar Verslaving
Hendrik Roozen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Verslaving. Novadic-Kentron en IrisZorg
financieren de leerstoel. Zijn onderzoek richt zich op factoren die verslavingsgedrag initiëren en
in stand houden. Hierin staat de toepassing van de Community Reinforcement Approach (CRA)
centraal. Deze aanpak integreert de psychosociale benadering met een farmacologische
benadering bij de behandeling van verslaving. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven
en het verminderen van de ziektelast.
Bron: Tilburg University, juli 2012

Richtlijn Hepatitis C in detentie
De richtlijn Hepatitis C in detentie is gereed. Dit is een richtlijn voor de voorlichting, screening
en behandeling van hepatitis C in justitiële inrichtingen.
Momenteel wordt de richtlijn geïmplementeerd. Voor meer informatie over deze richtlijn kunt u
mailen naar info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl
Bron: DJI, oktober 2012

HIV preventie, behandeling en zorg in gevangenissen
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), de International
Labour Organization (ILO) en het United Nations Development
Programme (UNDP) hebben gezamenlijk een voorstel geschreven om
landen te ondersteunen in het uitvoeren van een effectieve aanpak van
de HIV-problematiek in het gevangeniswezen en andere gesloten
inrichtingen. Zij stellen een uitgebreid pakket van 15 interventies voor
waaronder condoomverstrekking, spuitomruilprogramma's en testen op
HIV.
Bron: IDPC, juli 2012

Postprison Release HIV-Risk Behaviors in a Randomized Trial of Methadone
Treatment for Prisoners
Gevangenen die deelnemen aan methadonprogramma's tijdens hun gevangenisstraf of
onmiddellijk na vrijlating vertonen minder druggerelateerd risicogedrag in vergelijking met
gevangenen die niet deelnemen aan methadonprogramma's. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd in
Baltimore (VS).
Bron: The American Journal on Addictions, augustus 2012

Highlights van de 19e internationale HIV/AIDS conferentie
Van 22 t/m 27 juli heeft in Washington de internationale HIV/AIDS conferentie plaatsgevonden.
Onder meer werd gewezen op het belang van hervorming van het drugsbeleid en harm reduction
interventies in de strijd tegen de HIV-epidemie onder druggebruikers. Hier leest u een kort
verslag van het congres.
Bron: IDPC, augustus 2012

The Global State of Harm Reduction 2012
Het rapport 'The Global State of Harm Reduction 2012' beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen
in harm reduction beleid en de uitvoering ervan sinds 2010. Het verkent tevens een aantal
kwesties die van belang zijn voor een geïntegreerde harm reduction aanpak, zoals het opzetten
van harm reduction voorzieningen voor vrouwen die drugs injecteren en de bereikbaarheid van
harm reduction voorzieningen voor jongeren. Het rapport stelt onder andere dat de beperkte
financiering voor HIV preventie programma's voor injecterende druggebruikers de aanpak van
AIDS ondermijnt.
Bron: Harm Reduction International, juli 2012

Jonge vrouwen die drugs gebruiken en HIV
Deze publicatie benadrukt het verband tussen leeftijd, gender en
druggebruik en beschrijft waarom jonge vrouwen die drugs
gebruiken extra kwetsbaar zijn voor HIV en onvoldoende bereikt
worden door gezondheidszorgvoorzieningen. Veel jonge vrouwen
hebben bijvoorbeeld geen toegang tot harm reduction voorzieningen
vanwege de leeftijdsrestricties die er gelden. De auteurs geven een
aantal aanbevelingen voor hoe de HIV-aanpak beter tegemoet zou
kunnen komen aan de behoeften van deze vrouwen.
Bron:Youth Rise, augustus 2012

Bescherm kwetsbare groepen
In veel landen is discriminatie van kwetsbare groepen zoals druggebruikers en sekswerkers legaal.
In landen waar geen wetten zijn om deze groepen te beschermen heeft slechts een beperkt deel
van deze mensen toegang tot hiv-preventie. Daar moet verandering in komen. Dit zegt de
secretaris-generaal van de Verenigde Naties in de publicatie 'Richtlijnen sekswerk en hiv’ van de
Verenigde Naties.
Bron: Soa Aids Nederland , september 2012

Gebruiksruimten: evidence and practice
In de afgelopen decennia zijn gebruiksruimten een belangrijk onderdeel geworden binnen harm
reduction strategieën in verschillende landen in West Europa, Noord Amerika en Australië. Deze
publicatie van het International Drug Policy Consortium beschrijft de achtergrond, geschiedenis
en doelen van gebruiksruimten en geeft een overzicht van de beschikbare evidentie als het gaat
om de impact van deze voorziening.
Bron: IDPC, juni 2012

Denemarken legaliseert gebruiksruimten
Het Deense parlement heeft gestemd voor het legaliseren van gebruiksruimten. De nieuwe wet
maakt een einde aan het debat over het al dan niet legaliseren van deze voorzieningen. Meer
hierover leest u hier.
Bron: IDPC, juni 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) in Utrecht. 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 en het programma.
Bron: FADO, 2012

Conferentie project Imp.Ac.T.
Imp.Ac.T. is een Europees initiatief gericht op het ontwikkelen van strategieën voor de
verbetering van HIV en tuberculose testen en counselen in laagdrempelige voorzieningen voor
druggebruikers. Op de conferentie op 21 en 22 november in Rome komen experts van over de
hele wereld samen om informatie uit te wisselen over onderzoek, beleid en praktijk. Op de
website van het project vindt u meer informatie en het programma.
Bron: Project Imp.Ac.T., 2012

Miniconferentie Harm Reduction
Op vrijdagmiddag 23 november organiseert Mainline
de Miniconferentie Harm Reduction voor medewerkers
van gebruiksruimtes, laagdrempelige voorzieningen,
maatschappelijke opvang en anderen die met
middelengebruikers werken. Dit jaar draait de miniconferentie om de thema’s 'cliënt centraal' en
'zelfbeheer'. Voor meer informatie en het programma kijkt u op de website van Mainline.
Bron: Mainline, 2012

International Harm Reduction Conference 2013
De International Harm Reduction Conference vindt plaats van 9 t/m 12 juni 2013 in Vilnius,
Litouwen. Het thema is dit jaar ‘The value/s of Harm Reduction’. Abstract kunnen tot 30
november 2012 ingediend worden. Voor meer informatie kijkt u op de conferentie website.
Bron: Harm Reduction International, 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.

