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Update I&HR: Speciale editie World Hepatitis Day
Vandaag, 28 juli 2014, is het Wereld Hepatitis Dag (WHD). Op deze
dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de bewustwording en
betere preventie- en behandelmogelijkheden van virale hepatitis.
Jaarlijks overlijden 1,5 miljoen mensen aan hepatitis, waarmee het
wereldwijd op de 8ste plaats van doodsoorzaken staat. In Nederland
komt hepatitis relatief minder voor, maar drugsgebruikers behoren wel
tot een van de belangrijkste risicogroepen. De prevalentie van
bijvoorbeeld hepatitis C in deze doelgroep is vele malen hoger dan in
de algemene bevolking. Dit jaar is het thema van Wereld Hepatitis
Dag “Think again”, om te benadrukken dat deze ziekte ondanks de
grote gevolgen onvoldoende aandacht krijgt. Met deze speciale
WHD-editie van de Update I&HR willen we ook bij u op deze dag
aandacht vragen voor relevante ontwikkelingen, nieuwsberichten en
filmpjes over hepatitis.
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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'.

Website World Hepatitis Day
Op de officiële website van Wereld Hepatitis Dag wordt
informatie over hepatitis en campagnemateriaal ter beschikking
gesteld. Ook staan hier alle evenementen op die wereldwijd
plaatsvinden. Er zijn nog geen evenementen in Nederland
geregistreerd, maar binnen Europa bijvoorbeeld wel in Portugal,
Oostenrijk, Kroatië, Zweden en Engeland. Organiseert u zelf een
evenement op deze dag? Voeg dit dan toe op de website van
WHD. Bekijk hier ook het officiële filmpje van World Hepatitis
Day.
Facebook: World Hepatitis Day
Twitter: #thinkhepatitis
Twitter mee met #thinkhepatitis! De tweets verschijnen ook op
de website van WHD en dragen bij aan het ‘breken’ van een
tweet wall. Bekijk de tweet wall op de website van WHD.
Nationale Hepatitis Dag
Op nationaal niveau kennen we de Nationale Hepatitis Dag, georganiseerd in september (zie ook
de agenda hieronder). Deze dag staat onder andere in het teken van de opsporing van virale
hepatitis, de knelpunten die daarbij voorkomen en de primaire en secundaire preventie van virale
hepatitis. Nederland is koploper in de primaire preventie (hygiëne en vaccinatie), maar secundaire
preventie (preventie van complicaties door antivirale therapie) staat nog in de kinderschoenen. De
Nationale Hepatitis Dag is ook de start van het nationale hepatitis plan, waarin krachten van
publieke gezondheidszorg, eerste en tweede lijn gebundeld worden in nationale projecten. Bekijk
hier de introductie door Prof. Dr. Schalm.
My Companion: platform voor patiënten met HCV
Voor HCV-patiënten die extra ondersteuning kunnen
gebruiken tijdens hun behandeling is het platform My
Companion ontwikkeld door Hallemavanloon, op
iniatief van en mogelijk gemaakt door Janssen. Het
platform bestaat uit een website, werkboek, magazine en
mobiele applicatie en is bedoeld voor alle patiënten met
hepatitis C, dus ook voor patiënten in de verslavingszorg.
De pilot-fase zal binnenkort van start gaan: drie teams uit
het doorbraakproject hepatitis C zullen de producten deze
zomer uitproberen. My Companion is daarom nog niet
vrij toegankelijk. In de volgende editie van de Update
leest u hier meer over.
Hepatitis: een stille epidemie
Hepatitis is een ernstige ziekte. Dat patiënten vaak niet op de hoogte van hun ziekte zijn, is bekend.
Het merendeel van de patiënten heeft immers geen klachten. Dat de sterfte aan aids in Nederland
de afgelopen jaren gedaald is, terwijl de sterfte aan hepatitis in Nederland is toegenomen, is bij
velen niet bekend. In “Een stille epidemie”, op 21 juni gepubliceerd in Elsevier, vertelt Prof. Dr.
Schalm waarom er geen actieve opsporing van hepatitis is, een ziekte waar jaarlijks zo’n 500
patiënten aan sterven. Lees het artikel via de website van Liverdoc.
Doorbraakproject Hepatitis C
Het doorbraakproject Hepatitis C is in september 2013 begonnen en bevindt zich momenteel in de
slotfase: de teams zijn bezig met het screenen en registreren van cliënten op hepatitis C en het
afronden van de ontwikkeling van een zorgpad. Tijdens de slotconferentie eind september
presenteren de teams hun behaalde resultaten en vervolgactiviteiten omtrent de borging van de
resultaten voor de toekomst.
Call to action
De Wereldgezondheidsorganisatie en haar partners zijn tijdens een
internationale bijeenkomst in maart 2014 een call to action
overeengekomen. De essentie hiervan is dat hepatitis onmiddellijk en
gecoördineerd wordt aangepakt. De call to action is gericht op
risicogroepen, waaronder injecterend drugsgebruikers. Eén actiepunt is de
verbetering van de toegang tot en voorziening van HBV-vaccinatie voor
deze risicogroep. Klik hier voor het nieuwsbericht en voor de oproep.
WHO resolutie virale hepatitis
De World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in mei 2014 een resolutie
aangenomen om de preventie, diagnose en behandeling van virale hepatitis te verbeteren. De
resolutie benadrukt het nemen van beschermende maatregelen voor mensen die risico lopen,
zoals injecterend drugsgebruikers. Hier horen ook de verbetering van screeningsmogelijkheden
bij, aangezien de meeste mensen met chronische hepatitis B en C niet weten dat zij drager zijn.
Klik hier voor het nieuwsbericht en voor een link naar de resolutie.
Hepatitis & stand-up comedy (Engelstalig)
Op een ludieke maar scherpe wijze kaart stand-up comedian Sami Shah hepatitis en het stigma
waarmee het gepaard gaat aan. Stand up comedy met een vleugje bewustwording, opvoeding en
empowerment. Klik hier voor het filmpje.
Trying to catch Hepatitis C? (Engelstalig)
In dit filmpje wordt aan de hand van een toegankelijke
animatie uitgelegd op welke wijze hepatitis C overdraagbaar
is. Leuk filmpje om bijvoorbeeld tijdens trainingen te
gebruiken.

Nationale Hepatitis Dag
Anderhalve maand na de Wereld Hepatitis Dag, op 16
september 2014, is de Nationale Hepatitis Dag in Amsterdam.
In de namiddag en avond volgt het 2de nationale HCV
Symposium. Het programma en de registratie vindt u op de
website van Virology Education.
Landelijke hepatitis dag voor patiënten
Zaterdag 20 september 2014 organiseert de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging een landelijke
hepatitis dag voor patiënten. Informatie is vanaf 1 augustus a.s. beschikbaar op de website van de
vereniging.
European Conference on Hepatitis C and Drug Use
Op 23-24 oktober 2014 wordt in Berlijn de eerste Europese conferentie over hepatitis C en
drugsgebruik gehouden. Centraal staat het toegankelijk maken van de HCV-behandeling voor
drugsgebruikers. Het programma (dat nog aangevuld wordt) en de registratie vindt u op de
website van Hepatitis C Initiative.
Geaccrediteerde nascholing over hepatitis B en C
Op 28 oktober organiseren de firma’s Janssen en Roche een geaccrediteerde nascholing voor
verpleegkundigen over hepatitis B en C. Aan de orde komen onder andere: de nieuwe
ontwikkelingen t.a.v. de HCV-behandeling en het effect daarvan op de rol van de
verpleegkundige, hiv-HCV co-infectie en screeningsprojecten. Locatie: Utrecht (exacte locatie nog
niet bekend), tijd: 15.00-20.30. Een uitnodiging met volledig programma wordt in september
verstuurd. Voor meer informatie: linda.van.gent@roche.com.
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,
Farand Laghaei en Agnes van der Poel.

