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Hepatitis C in de verslavingszorg

Aanmelden

ZonMw-Infectieziektenbestrijding heeft het Trimbos-instituut
een subsidie verleend om opsporing en behandeling van
hepatitis C in de verslavingszorg te stimuleren. Sponsoring van
verschillende farmaceuten maken het project financieel haalbaar.
In het tweejarige project kunnen ongeveer 10 lokale teams – met
de doorbraak-methode – aan de slag om hun zorgpad rondom
opsporing en behandeling van HCV bij druggebruikers te
beschrijven en te verbeteren. Nieuwsgierig? Meedoen?
Klik hier voor meer informatie. Of stuur een mail naar
Esther Croes: ecroes@trimbos.nl.
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'.

Afmelden

Reactie

Meer over
Netwerk I&HR

Risico's op niet verantwoorde zorg bij heroïne- en methadonbehandeling
verminderd
Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat bij elf van de twaalf
verslavingszorginstellingen de kwaliteit van zorg is gewaarborgd als het gaat om heroïne- en
methadonbehandeling. Eén van de verbeterpunten van de inspectie is het medicatieoverzicht. Bij
de helft van de instellingen was geen actueel en volledig medicatieoverzicht per patiënt
beschikbaar.
Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), november 2012

Herziene versie RIOB
In 2006 is de richtlijn opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB) ontwikkeld. Op basis van ervaringen
van zowel professionals als patiënten en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek is de
richtlijn herzien door de onderzoeksinstituten NISPA en IVO. De richtlijntekst kunt u hier vinden.
Bron: Resultaten Scoren, 2012

Cliëntenfolder RIOB
Mainline heeft op basis van kennis en ervaringen van gebruikers,
hulpverleners en wetenschappelijke kennis een cliëntversie van de RIOB
gemaakt: 'De Juiste Instelling'. De folder geeft een overzicht van
mogelijke behandelingen en is bedoeld voor iedereen die behandeld wordt
voor opiaatgebruik of erover denkt daarmee te beginnen.
Bron: Mainline, februari 2013

Opheffing Nationaal Hepatitis Centrum
Het bestuur van het NHC heeft moeten besluiten om haar activiteiten te beëindigen. Dit betekent
onder andere dat de informatielijn is gestopt. Voor lopende projecten wordt in overleg met
partners geprobeerd een oplossing te vinden.
Bron: Secretariaat Nationaal Hepatitis Centrum, 2013

Kick off Hepatitis C initiatief
De kick off bijeenkomst van het 'Hepatitis C Initiatief' heeft
plaatsgevonden op 20 en 21 februari. Doelen van dit project
zijn: deskundigheidsbevordering van professionals en 'peers',
het verhogen van de aandacht voor en kennis over hepatitis C in
beleid en praktijk en het beïnvloeden van beleid op zowel
nationaal als Europees niveau.
Bron: Hepatitis C Initiative, februari 2013

Handreiking: bevorderen van actief testen onder hoogrisicogroepen
Injecterende druggebruikers en migranten hebben een verhoogd risico op hepatitis B en C. Deze
handreiking beschrijft wat organisaties en professionals in Engeland en Wales kunnen doen om
actief testen te bevorderen en hoe risicogroepen bereikt kunnen worden.
Bron: National Institute for Health and Clinical Excellence, december 2012

Jaarverslag 2012: Injecting in decline
Het jaarverslag van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA) is verschenen. Eén van de highlights is de daling van
het aantal injecterende druggebruikers. Daarnaast is er onder meer aandacht
voor druggerelateerde infectieziekten en preventie en de aanpak ervan
(hoofdstuk 7).
Bron: EMCDDA, november 2012

Harm Reduction in Europa
Het EMCDDA heeft een overzicht gemaakt van harm reduction activiteiten in 30 landen in
Europa. Onder meer infectieziektepreventie komt aan bod. Zo blijkt dat er in Nederland naar
schatting 150 spuitomruilprogramma's zijn.
Bron: EMCDDA, november 2012

Voorkomen van overdosis bij heroïne gebruikers
Het EMCDDA heeft de beschikbare kennis over overdosis preventie bij heroïneverslaafden op
een rij gezet en vertaald in praktische aanbevelingen in het rapport 'Preventing opioid overdoses
in Europe'.
Bron: EMCDDA, oktober 2012

Druggebruik in gevangenissen
Het EMCDDA heeft een themanummer gewijd aan het onderwerp 'druggebruik in
gevangenissen'. In dit nummer wordt ondermeer aandacht besteed aan beleidsmaatregelen en
interventies gericht op de gezondheid van de gedetineerden.
Bron: EMCDDA, november 2012

Handreiking: implementeren van spuitomruilprogramma's in
gevangenissen
Het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is gestart met het
ontwikkelen van de handreiking 'How to implement needle and syringe
programmes in prisons and closed settings'. Deze handreiking helpt
beleidsmakers en professionals bij de implementatie, monitoring en
evaluatie van spuitomruilprogramma's in gevangenissen. Momenteel is de
conceptversie gereed en vraagt het UNODC om feedback op het document.
Bron: UNODC, februari 2013

Handreiking: HIV preventie, behandeling en zorg onder injecterende
druggebruikers
Deze handreiking is ontwikkeld om overheidsinstellingen en andere organisaties te ondersteunen
in het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van programma's op het gebied van HIV-preventie,
behandeling en zorg voor injecterende druggebruikers.
Bron: Harm Reduction International, februari 2013

Drugsverslaving en de rol van medische professionals
Onlangs is de publicatie 'Drug of dependence. The role of de medical
professional' verschenen. Dit rapport gaat in op de rol van medische
beroepsgroepen in het voorkomen en verminderen van gezondheidsschade
onder druggebruikers.
Bron: IDPC, januari 2013

HCV epidemiologie door de jaren heen veranderd
Op 21 maart verdedigt Anouk Urbanus haar proefschrift 'Hepatitis C virus infection: Spread and
impact in the Netherlands' aan de Universiteit van Amsterdam. Zij concludeert dat hiv-positieve
mannen die seks hebben met mannen het meest risico lopen op een nieuwe HCV-infectie.
Voorheen waren dat injecterende druggebruikers en hemofilie patiënten.
Meer hierover leest u hier.
Bron: Sarphati Initiatief, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, februari 2013

International Harm Reduction Conference 2013
De International Harm Reduction Conference vindt plaats van
9 t/m 12 juni 2013 in Vilnius, Litouwen. Dit jaar is het thema
‘The values of Harm Reduction’. Voor meer informatie kijkt u
op de conferentie website.
Bron: Harm Reduction International, 2013
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.

