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Vandaag, 28 juli, is het Wereld Hepatitis Dag (WHD). Virale
hepatitis is inmiddels gestegen naar de 7de plaats op de
wereldranglijst van doodsoorzaken. Bij steeds meer organisaties
en landen groeit het besef dat er meer aandacht nodig is voor de
bestrijding, opsporing en behandeling van hepatitis. Met deze
speciale editie van de Update I&HR vragen we ook bij u de
aandacht voor de WHD, het laatste nieuws en een aantal recente
ontwikkelingen; zoals ervaringen uit het Doorbraakproject
‘Hepatitis C in de verslavingszorg’, de 1ste Europese Hepatitis
Awareness Week en de lancering van de wereldwijde #NOHep
beweging.
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'.

Aanmelden

Afmelden

Reactie

Meer over
Netwerk I&HR

Thema WHD: Eliminatie hepatitis C
Het thema van deze WHD is ‘Eliminatie’, voortkomend uit de
ambitieuze doelstelling van de WHO om hepatitis te
elimineren als een bedreiging voor de volksgezondheid in 2030
Bron: www.worldhepatitisday.org
Preview video’s Hepatitis C in de verslavingszorg
Het tweede Doorbraakproject ‘Opsporing en behandeling van hepatitis C in de verslavingszorg’ is in volle gang. Binnenkort verschijnen op de website www.hepcverslaving.nl filmfragmenten waarin experts antwoord geven op vaak gestelde vragen in het doorbraakproject, en
waarin teams hun ervaringen en tips delen. Bekijk nu alvast de preview.
Bron: Trimbos-instituut
Verwacht advies Gezondheidsraad over Hepatitisscreening
In de tweede helft van 2016 wordt het advies van de Gezondheidsraad
verwacht over de wenselijkheid van screening op chronische hepatitis B en C.
Meer over de Commissie Hepatitisscreening en eerdere adviezen van de
Gezondheidsraad inzake hepatitis vind je hier.
Bron: Gezondheidsraad
Ervaringen in de behandeling van druggebruikers met de nieuwe HCV-medicatie
Sinds oktober 2015 zijn er verschillende nieuwe medicijnen voor hepatitis C beschikbaar (de
zogenoemde DAA’s). Het Trimbos-instituut hield een korte enquête onder hepatitis
behandelcentra in Nederland naar hun ervaringen in de behandeling van drugsgebruikers met
deze nieuwe medicatie. Lees de resultaten in deze infographic.
Bron: Trimbos-instituut
Hoe krijg je Hepatitis C?
Op YouTube zijn twee Nederlandstalige animaties
beschikbaar, waarin uitgelegd wordt op welke manieren je
hepatitis C kunt krijgen, waarvan een in kleur. Leuk om
tijdens trainingen en voorlichtingen te gebruiken.
Bron: YouTube

Deze week is de eerste European Hepatitis Awareness Week
In vervolg op het in februari vastgestelde manifest “Our Vision for a Hepatitis C-free Europe”,
vindt deze week de eerste European Hepatitis Awareness Week plaats van 26 tot 29 juli (de week
van Wereld Hepatitis Dag). Onderdeel hierin is een petitie die Europese beleidsmakers vraagt deze
Awareness Week officieel te erkennen.
Bron: Hepatitis B and C public policy association

Global Health Sector Strategy Viral Hepatitis 2016-2021
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de "Global Health Sector
Strategy on Viral Hepatitis 2016-2021” gepubliceerd. Het is de eerste
wereldwijde strategie voor virale hepatitis, waarbij de focus ligt op
hepatitis B en C. Het doel is dat virale hepatitis in 2030 geen grote
bedreiging meer is voor de volksgezondheid.
Bron: WHO
Sluit je aan bij #NOHep
Wereld Hepatitis Dag markeert dit jaar de lancering van #NOHep. De
initiatiefnemers, de World Hepatitis Alliance, beogen met deze
wereldwijde beweging mensen, activiteiten en middelen te verbinden
rondom het gemeenschappelijke doel om virale hepatitis in 2030 te
elimineren. Via een interactief platform worden materialen ter
beschikking gesteld, voorzien van een herkenbaar logo (te vergelijken
met het roze lintje voor borstkanker).
Bron: www.nohep.org

Feiten en cijfers in interactieve kaart
Deze site bevat een interactieve kaart waarop voor een groot aantal landen,
waaronder Nederland, een scala aan data over virale hepatitis C te vinden
is, zoals aantallen diagnoses, behandelingen, sterfgevallen, etc. Ook is het
mogelijk verschillende landen met elkaar te vergelijken.
Bron: Polaris observatory

Medicijnen tegen hepatitis C nog te duur
Een economische analyse in 30 landen, waaronder Nederland,
toont aan dat er een sterke variatie is in de prijzen van medicijnen
tegen hepatitis C (sofosbuvir en ledipasvir/sofosbivur). De
benodigde kosten om alle hepatitis C patiënten met deze
medicijnen te behandelen is gelijk aan een tiende van de totale
medicatie uitgaven van deze landen samen. In sommige landen
zorgen de hoge prijzen voor een beperkte toegang tot behandeling.
De wereldwijde last van virale hepatitis tussen 1990 en 2013
Tussen 1990 en 2013 is het aantal sterfgevallen door hepatitis wereldwijd gestegen van 0.89 naar
1.45 miljoen. Zo blijkt uit een recent artikel in de Lancet. Het terugdringen van hepatitis infecties
is volgens dit artikel van belang, omdat hepatitis op de ranglijst van meest
voorkomende doodsoorzaken wereldwijd van de tiende naar de zevende plaats steeg.
Bron: The Lancet

7-9 september 2016: International Symposium on Hepatitis C care in Substance Users, Oslo,
Noorwegen
Dit tweejaarlijkse symposium wordt voor de 5de keer georganiseerd door het International

Network for Hepatitis in Substance Users (INHSU). Het symposium is bedoeld voor een breed
publiek van professionals, onderzoekers, beleidsmakers en mensen die drugs
gebruiken. Aanmelden kan tot 19 augustus 2016.
1 november 2016: Nationale hepatitis dag; Beurs van Berlage, Amsterdam
Tijdens de bijeenkomst van dit jaar is speciaal ruimte gemaakt voor de vorderingen in het
Nationaal Hepatitis Plan waartoe in de vorige edities van de Nationale Hepatitis Dag de aanzet
werd gegeven.
18-25 november 2016: Eur opean HIV-Hepatitis Testing Week
Voor de tweede keer is het testen op hepatitis ook onderdeel van deze testweek. Zoek op de site
naar testlocaties bij jou in de buurt of meld je eigen testactiviteit aan. Ook is er dit jaar een
facebookpagina beschikbaar. Doe mee!

1-2 december 2016: 3rd International Meeting on Elimination of Viral Hepatitis 2016,
Amsterdam
Tijdens deze meeting komen buitengewone internationale experts en de nieuwste
behandelmethodes aan bod. Het thema is de weg naar eliminatie van virale hepatitis.
Afzender: Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction
Dit netwerk is een doorlopend project waarin
borging en doorontwikkeling van harm reduction en
infectieziektepreventie centraal staan. Op onze website
vindt u meer informatie over de activiteiten van het
netwerk. Het netwerk wordt gecoördineerd door Anouk
de Gee, Agnes van der Poel en Moniek Zijlstra-Vlasveld.

