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van drie dagen voor drugsgebruikers die
in behandeling zijn en twee dagen voor
drugsgebruikers die momenteel geen
behandeling willen of kunnen volgen.
Op deze manier is het centrum toch voor
beide doelgroepen beschikbaar, zonder dat
drugsgebruikers die in behandeling zijn
geconfronteerd hoeven te worden met de
actieve drugsscene.
Australië
Volgend jaar zal het congres plaatsvinden
in Australië. Een land met een reputatie
zoals Nederland, dat al langere tijd bekendstaat als een van de koplopers. Maar
bij Australië blijkt dit beeld niet meer te
kloppen. Het land is inmiddels in verschillende opzichten ingehaald door andere
landen. Er zijn dan weliswaar gebruiksruimten en spuitomruil, maar deze zijn
slechts voor een zeer beperkte groep gebruikers beschikbaar. Annie Madden (Chief
Executive Officer, Australian Injecting and
Illicit Drug Users League) vertelde dat 80%
van alle huidige en 90% van alle nieuwe
gevallen van hepatitis C injecterende
drugsgebruikers betreft. Daarbij komt dat
minder dan 1% hiervoor in behandeling is.
Reden genoeg om deze regio opnieuw op
de kaart te zetten en binnen dit land extra
aandacht te vragen voor harm reduction.
Wellicht voor Nederland een kans om volgend jaar ook iets te brengen over de kennis en ervaring die nu wordt opgedaan op
het gebied van hepatitis C.
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