Hepatitis C in de eerstelijns
verslavingszorg
Hepatitis C behandelen bij mensen die drugs injecteren
Mensen die drugs injecteren zijn verantwoordelijk voor ongeveer 90% van alle hepatitis C incidenten.
Hulpverleners die werken met deze doelgroep spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid
van mensen die leven met hepatitis C. Zij kunnen het risico verlagen op het ontwikkelen van vergevorderde
leveraandoeningen d.m.v. vroegtijdige diagnose, aanpak van de ziekte, en begeleiding bij de nieuwe therapieën:
direct werkende antivirale middelen (DAA).
Deze workshop bestaat uit drie onderdelen en is bedoeld om de competenties van hulpverleners (huisartsen,
verslavingsartsen, verpleegkundige, maatschappelijk werkers, etc.) te versterken op het gebied van zorg en aanpak van
Hepatitis C bij patiënten die drugs en alcohol gebruiken. De workshop bestaat uit een online elearning en een dag training,
gegeven door specialisten op het gebied van Hepatitis C. Deze workshop zal deelnemers vaardigheden aanleren om
patiënten met DAA’s te ondersteunen.

Aan het einde van deze workshop kunnen de
deelnemers:


De risicofactoren voor een HCV-infectie
beschrijven.



Effectieve screeningsprocessen en voorlichting
geven over preventie.



Klinische en andere informatie interpreteren om
effectieve zorg te bieden aan mensen die leven
met HCV.



Leveraandoening kunnen herkennen en
beoordelen.





Kennis van DAA-therapie voor de behandeling

Datum:
Donderdag, 3 mei 2018
Tijd:
13:00 – 20:00 (registratie om 12:30)
Locatie (is goed bereikbaar met openbaar vervoer):
Crowne Plaza, Brussel
Adres:
Rue Gineste 3, Sint-Joost-ten-Node, 1210 Brussel
Kosten:
De cursus is gratis. Thee/koffie, hapjes en een diner worden tijdens
de workshop verzorgd.
Sprekers:
Dr. Geert Robaeys, Dr. Stefan Bourgeois, Dr. Rob Bielen

van HCV en competenties bij het ondersteunen

Inschrijven:

van de patiënt.

https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshopbrussels/Site/Register

Competenties in monitoring en ondersteuning

Inschrijven vóór:
Donderdag 26 april 2018

van patiënten tijdens nabehandeling.

Voor meer informatie:
info@inhsu.org
Reisbeurzen zijn beschikbaar.
Voor meer informatie: info@inhsu.org
Accreditatie is aangevraagd
Deze cursus is georganiseerd door: the International Network on Hepatitis in
Substance Users

This program is (partially) supported by MSD Belgium SPRL through an
unconditional sponsorship grant. MSD Belgium SPRL have had no input
into the training materials used in this program

