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1. Samenvatting 

 
Om meer aandacht te geven aan de risico’s van een hepatitis C (HCV) infectie onder 
(ooit-) injecterende drugsgebruikers is eind 2014 een gerichte voorlichtings- en 
counselingactie in een aantal laagdrempelige opvangvoorzieningen in Amsterdam 
uitgevoerd. Naast het verhogen van de aandacht voor HCV onder ooit-gebruikers 
was een doelstelling te peilen in welke mate bezoekers van inloopvoorzieningen 
risico hebben gelopen en in hoeverre ze getest zijn op HCV. Aanleiding voor de 
actie vormt de sterk verbeterde diagnose- en behandelmogelijkheden voor mensen 
met hepatitis C. 
 
De pilot is uitgevoerd bij vijf inloopcentra in Amsterdam. Hier hebben 86 bezoekers 
een risicotest ingevuld. Daaruit blijkt dat het merendeel risico heeft gelopen op HCV 
infectie; 21% door het (ooit) injecteren van drugs en 61% heeft op een andere manier 
risico gelopen. Slechts een klein deel van hen (39% en 17% resp.) geeft aan ooit 
getest te zijn op HCV. Van degenen die aangeven positief getest te zijn is niemand 
onder behandeling (geweest). De discrepantie tussen de hoeveelheid 
zelfgerapporteerde gelopen risico’s en de mate waarin deze groep getest is op HCV 
maakt duidelijk dat meer prioriteit nodig is bij alle betrokken partijen, gezien de 
verbeterde behandelmogelijkheden. Ook blijken laagdrempelige 
opvangvoorzieningen een goede vindplaats om risicogroepen voor HCV te bereiken. 
 
 
2. Inleiding 

 
De prevalentie van HCV onder Amsterdamse druggebruikers is 84,5% onder ooit-
injecteerdersi (Van den Berg et. al., 2007) en 6,3% onder nooit-injecteerders (Van de 
Berg et. al., 2009). Op een populatie van naar schatting 3000 (ooit-)injecteerders en 
een veelvoud aan niet-injecterende druggebruikers is het waarschijnlijk dat enkele 
duizenden Amsterdamse druggebruikers een HCV-infectie hebben opgelopen. Een 
groot deel is zich echter niet bewust hiervan; de inschatting is dat landelijk 
ongeveer 40% van de gebruikers getest is op HCV (Trimbos, 2014). Er is geen 
indicatie dat dit percentage in Amsterdam hoger ligt.  
De kennis over HCV, de eigen status en de mogelijke noodzaak en mogelijkheden 
voor behandeling is bij de Amsterdamse gebruikers niet hoog, zo blijkt uit eerder 
veldonderzoek (Cruts, et. al. 2013). Op het gebied van preventie, screening en 
behandeling is verhoudingsgewijs weinig actie ondernomen (Lindenburg et. al. 
2011). In internationaal perspectief zijn de prevalentiecijfers over gebruik en HCV 
incidentie betrekkelijk uniek. In theorie schept dat kansen voor een campagne om 
HCV uit de populatie te verdrijven. Daarvoor is in ieder geval een verdere 
intensivering van het test- en behandelbeleid nodig. 
 
Er is een voorlichtings- en counselingcampagne in Amsterdam opgezet door De 
Regenbooggroep, Stichting Mainline en Belangenvereniging MDHG. Ook Hilje 
Logtenberg van Logtenberg van der Grient Consultancy en bestuurslid bij ELPA, en 
Theo van Driel, mantelzorger en vriend van een hcv-geïnfecteerde, waren bij het 
project betrokken. Doel van de campagne was enerzijds het genereren van meer 
aandacht voor de HCV problematiek onder de Amsterdamse risicogroepen. En 
anderzijds schiepen wij daarmee een goede gelegenheid meer inzicht te krijgen in 
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de mate waarin kennis over HCV bij de risicogroepen aanwezig is en waarin testen 
zijn uitgevoerd en serostatus bekend is. 
Er werd voor gekozen om de pilot lokaal uit te voeren binnen laagdrempelige 
opvangvoorzieningen in Amsterdam. Hoogrisicogroepen voor HCV zijn in deze 
voorzieningen van oudsher oververtegenwoordigd. Veel van de bezoekers zijn (ex-) 
drugsgebruikers en niet-westerse migranten. 
 
In de voorbereidende gesprekken met de GGD Amsterdam (afdelingen 
Infectieziektebestrijding, Epidemiologie en Verslavingszorg) bleek dat er weinig 
duidelijk is over de huidige stand van zaken op het gebied van HCV-testen en 
behandeling van druggebruikers in Amsterdam. De GGD geeft aan in de afgelopen 
jaren ongeveer 1100 cliënten van de GGD verslavingszorg getest te hebben. Hiervan 
zijn 400 mensen doorverwezen naar de speciale hepatitis ‘buitenpoli’ (een 
samenwerkingsproject van de GGD en het AMC). Na het wegvallen van deze speciale 
hepatitis ‘buitenpoli’ in 2013 is er geen actief surveillance en verwijzingsaanpak 
meer voor druggebruikers. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre mensen die risico 
gelopen hebben op HCV ook daadwerkelijk zijn getest. 
 
 Op basis hiervan is gekozen voor een actie die: 

1. Meer inzicht genereert in de mate waarin de doelgroep van laagdrempelige 
inloopcentra risico heeft gelopen op een HCV-infectie. 

2. Een beeld schetst van de mate waarin deze risicogroepen getest zijn en 
eventueel behandeld wordt voor HCV. 

3. Informatie biedt aan de doelgroep over de risico’s op een HCV-infectie en de 
huidige mogelijkheden voor testen en behandelen. 

 
De actie is een pilot en een van de eerste gerichte voorlichtingsacties onder (ooit-) 
druggebruikers in Amsterdamse inloopvoorzieningen. 
 
 
3. Aanpak en methoden 

 
Om meer zicht te krijgen op de mate van de risico’s die bezoekers van de 
inloopvoorzieningen hebben gelopen, is een risicotest ontwikkeld (zie bijlage 1) om 
het persoonlijke risico in kaart te brengen en na te gaan in hoeverre mensen reeds 
getest zijn. Hieraan werd informatie gekoppeld over waar mensen die risico hebben 
gelopen op HCV, terecht kunnen voor een test. Hierbij werd de mogelijkheid voor 
een buddy geboden die iemand kan ondersteunen in het proces van het testen en 
eventuele behandeling. Ook is een folder gemaakt met beknopte informatie over 
HCV om mee te geven aan mensen die de vragenlijst ingevuld hebben (zie bijlage 2). 
 
Op grond van het type bezoekers van de verschillende inloopcentra is gekozen om 
de pilot uit te voeren bij de MDHG en vier locaties van De Regenbooggroep (Blaka 
Watra, Oud West, Princehof en Makom). De bezoekers van deze locaties zijn 
mogelijke risicogroepen en zijn, indien legaal in Nederland wonend, tevens 
rechthebbend op een eventueel vervolg test-/ behandeltraject. Bezoekers zijn (ooit-
)gebruikers, dak- en thuislozen, (voormalige) vluchtelingen, mensen uit Midden- en 
Oost Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten – regio’s met hogere HCV 
prevalentie onder de algemene bevolking en onder risicogroepen zoals 
(ooit)injecterende druggebruikers. 
 
Vooraf aan de uitvoering is het personeel van de inloopcentra geïnformeerd over de 
doelstellingen van de pilot, met als doel hen bij de campagne te betrekken en 
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bezoekers ook na het bezoek van het actieteam bij te kunnen staan wanneer er nog 
vragen komen.  
Bezoekers van de inloopcentra werden via een poster op de hoogte gesteld van de 
actie. 
 
Het actieteam dat de locaties heeft bezocht bestond uit twee veldwerkers van 
stichting Mainline, een medewerker van de Regenbooggroep en een van de andere 
betrokkenen. De veldwerkers van de Mainline gebruikten het Russisch Roulettespel 
om met bezoekers in gesprek te komen over HCV. Deelnemers aan het spel werden 
beloond met een cadeautje. Deelname aan het spel was vrijwillig.  
De andere twee medewerkers stimuleerden bezoekers om de vragenlijst in te vullen. 
Aan de hand van de ingevulde vragenlijst gaven zij een individueel advies voor 
eventuele verwijzing voor verdere zorg. 
Bezoekers konden naast de al genoemde folder (bijlage 2) ook informatiematerialen 
over HCV van Stichting Mainline meenemen. 
Niet alle mensen hebben zowel de vragenlijst ingevuld als deelgenomen aan het 
spel. Sommigen hebben alleen de vragenlijst ingevuld, anderen hebben alleen het 
spel meegespeeld. 
 
 
4. Resultaten 

 
De uitvoering heeft eind 2014 plaatsgevonden. 
Ongeveer 50 mensen hebben deelgenomen aan het Russisch Roulette spel. Hiermee 
kregen deelnemers feitelijke informatie over HCV en werden ze geprikkeld na te 
denken hoe zij in een bepaalde risicosituatie zouden handelen. Het spel vormde 
vaak een opmaat naar een uitgebreider gesprek met één van de veldwerkers.  
 
Daarnaast zijn 86 vragenlijsten ingevuld.  
 
In tabel 1 is opgenomen uit welke regio de deelnemers komen. Zoals verwacht 
blijken veel respondenten uit hoog risicogebieden te komen. 
 

Regio Totaal 
(n=86) 

Noord Afrika 20 (23%) 
N-,M-,Z 
Amerika 

16 (19%) 

Nederland 15 (17%) 
Oost, Zuid 
Europa 

15 (17%) 

Sub Sahara 
Afrika 

10 (12%) 

Azië   7 (  8%) 
West Europa   2 (  2%) 
Onbekend   1 (  1%) 

 

        Tabel 1  Aantal respondenten per regio 
 
In totaal hebben 18 mensen (21%) aangegeven dat ze (ooit) drugs hebben 
geïnjecteerd (zie tabel 2 en figuur 1). Van deze 18 mensen melden er zeven (39%) 
dat ze ooit getest zijn op HCV.  Hiervan hadden twee mensen een positieve uitslag. 
Beiden zijn niet behandeld voor HCV.  

Noord Afrika 

N‐,M‐,Z‐
Amerika 
Nederland 

Oost, Zuid 
Europa 
Sub Sahara 
Afrika 
Azie 

West Europa 

Onbekend 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Regio PWID HCV test 

Noord Afrika 1 ( 6 %) 1 
N-, M-, Z- 
Amerika 

2 (11%) 1 

Nederland 5 (28%) 1 
Oost, Zuid 
Europa 

6 (33%) 3 

Sub Sahara 
Afrika 

2 (11%) 0 

Azië 1 ( 6%) 1 
West Europa 0 0 
Onbekend 1 ( 6%) 0 
Totaal 18 (21%) 7 (39%) 

Tabel 2   Aantal injecterende druggebruikers en HCV testen per regio 
      
        
      

Figuur 1   Aantal injecterende druggebruikers en HCV testen per regio 
 

Van 68 respondenten die aangeven niet geïnjecteerd te hebben, hebben 58 
personen (61% van het totaal, 85% van de niet-injecteerders) volgens de risicotest 
anderszins risico gelopen doordat ze uit een land komen waar hepatitis C veel 
voorkomt (zie het kaartje op de vragenlijst in bijlage 1 voor een overzicht van deze 
landen). 
Van deze 58 mensen rapporteerden 41 (71%) nog één of meer andere risicofactoren. 
Het meest genoemd is hierbij een tandartsbehandeling (23 mensen) of een operatie 
(12 mensen) in een risicoland (zie figuur 2).  
 
Van de 58 niet-injecteerders die niet in Nederland zijn geboren geven acht 
personen (14%) aan getest te zijn op HCV.  
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       Figuur 2  Risicofactoren onder niet-injecteerders die niet in NL zijn geboren 

 
Van de tien niet-injecteerders die in Nederland zijn geboren, geven twee personen 
aan risico gelopen te hebben omdat zij in Nederland een tatoeage hebben laten 
zetten in het informele circuit en één persoon geeft aan ooit een basecokepijp of 
snuifpijpje gedeeld te hebben.  
Van deze tien mensen melden vier (40%) dat ze getest zijn op HCV. Geen van hen 
was geïnfecteerd. 
 
Figuur 3 toont het totale overzicht waar respondenten zich bevinden in het traject 
van risico-testen-behandelen zoals vastgesteld uit de risicotest. 
 

 Bezoekers Risico Getest Positief Behandeld Genezen 
(SVR) 

Ooit 
injecteerder 

18 18 7 (39%) 2 0 0 

Nooit 
injecteerder 

68 60 10 (17%) 0 0 0 

Totaal 86 78 
(91%) 

17 
(22%) 

2 0 0 

 
     Figuur 3    Weergave van het traject risico/testen/behandelen (‘treatment cascade1’] 

                                           
1 HCV treatment cascade zijn de stappen die een geïnfecteerd persoon doorloopt in de behandeling: 
(1) geïnfecteerd met (chronische) HCV; (2) test/ diagnose en bewust van hun infectie; (3) met toegang 
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Van het aanbod voor een buddy ter eventuele ondersteuning bij testen (toeleiding 
naar formele zorg) of voor langere ondersteuning bij bijvoorbeeld behandeling, is 
geen gebruik gemaakt. Wel maakten enkele bezoekers duidelijk dat ze bekend 
waren met de buddyservice van de Regenbooggroep en ze er wel gebruik van 
zouden maken als ze daadwerkelijk de test zouden willen doen of eventueel in 
behandeling zouden moeten. 
 
 
5. Conclusies en discussie 

 
Algemeen: 
Bij drie van de vijf inloopcentra werd de actie door de bezoekers gewaardeerd: ‘ik 
vind het heel goed dat jullie hier aandacht aan besteden en ons nieuwe informatie 
geven over die ziekte.’ Bij twee locaties kostte het meer moeite om bezoekers voor 
de HCV-actie te interesseren. Een aantal bezoekers had geen bijzondere interesse in 
HCV: ‘weer zo’n ziekte, het zal allemaal wel.’  
 
Veel deelnemers spraken geen of weinig Nederlands. Aan hen werden de vragen in 
het Engels gesteld. Soms hielp een andere bezoeker met vertalen. Het was soms 
moeilijk in te schatten of de informatie duidelijk overkwam en juist werd 
geïnterpreteerd.  
 
De speelse methode van het HCV-spel Russisch Roulette trok aandacht en was een 
goede manier om gericht in gesprek te komen met de doelgroep. 
Door het spelen van het spel vertelden mensen soms ook over hun HCV-status. 
Hierdoor hebben we drie mensen gesproken die aangaven HCV-positief te zijn, een 
van hen heeft geen vragenlijst ingevuld. 
 
Kennis:  
Zowel bij het spelen van Russisch Roulette als bij het invullen van de risicotest valt 
op dat de kennis over HCV onder deelnemers sterk varieert. Sommigen wisten er 
iets van, anderen helemaal niets. Er was vaak onduidelijkheid of verwarring over wat 
HCV is: ‘ik heb laatst een röntgenonderzoek gehad waarin dat is nagekeken.’ ‘ik ben 
er tegen ingeënt.’  
Ook valt op hoe weinig bezoekers op de hoogte zeiden te zijn van het feit of ze wel 
of niet getest zijn en over de eventuele status. Een kenmerkende reactie was: ‘Ik 
loop bij de GGD en neem aan dat ik wel getest zal zijn. Als er wat aan de hand was 
had ik het toch wel gehoord, denk je niet?’  
 
Ook de werkers op de locaties geven aan weinig kennis te hebben over HCV. 
Medische en gezondheidsvoorlichting leek weinig prioriteit te hebben in het 
serviceaanbod van de voorzieningen; ‘Ik verwijs bij medische zaken altijd naar de 
GGD.’ 
 
Risicogedrag: 
Veel deelnemers benoemen echter wel risicogedrag. Zowel hoog risicogedrag 
(injecterend druggebruik of een operatie/ tandartsbehandeling gehad in een land 
met een hoge HCV-prevalentie) als diverse andere minder hoog risicohandelingen 
(tatoeages laten zetten in het informele circuit, delen van een basepijp) zijn door 
respondenten aangegeven. Opvallend is dat van deze groep die kenbaar maakt 
                                                                                                                                    
tot ambulante zorg; (4) HCV-RNA bevestigd; (5) leverfibrose vastgesteld door biopsie; (6) 
voorgeschreven HCV behandeling; en (7) bereikte aanhoudende virologische respons (SVR).  
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risico te hebben gelopen, slechts een klein deel aangeeft getest te zijn. Van degenen 
die positief getest zijn, was (nog) niemand onder behandeling van een specialist. 
Een van hen gaf daarvoor als reden: ‘ik ben in de gevangenis getest en er is verder 
geen vervolg aan gegeven.’ Een ander zei dat hij te horen had gekregen ‘dat het 
HCV-virus slapende was er en geen reden was tot actie.’ De derde persoon (geen 
vragenlijst ingevuld) was nog maar net gediagnosticeerd en moest nog in gesprek 
met de specialist over vervolgstappen. 
 
Testen en behandelen: 
De resultaten van deze pilot geven de indruk dat niet iedereen die risico heeft 
gelopen ook daadwerkelijk in beeld en getest is. De ratio ‘risicogedrag – getest – 
positief – behandeld – genezen (treatment cascade1(Yehia et. al., 2014) ) is laag: 91% 
geeft aan een of andere vorm van risico op HCV gelopen te hebben, slechts 22% van 
hen is naar eigen weten getest. Van de 3% die positief is, is niemand in behandeling. 
 
Duidelijk is wel dat de Amsterdamse inloopcentra - en mogelijk ook laagdrempelige 
inloopcentra daarbuiten - goede vindplaatsen zijn voor risicogroepen voor HCV. 
Daar komt bij dat mensen uit verschillende subpopulaties (IV-druggebruik, diverse 
landen van herkomst, jongeren en ouderen) bij elkaar komen in de inloopcentra. Dit 
heeft als mogelijk gevolg dat met mensen met een heel verschillende leefstijl HCV-
risico delen doordat ze veel met elkaar optrekken. 
 
Enkele kanttekeningen: 
Op grond van het aantal respondenten vallen geen uitspaken te doen met grote 
statistische waarde over de HCV-epidemiologie. De gegevens geven wel een goede 
indruk van de aard en omvang van HCV-problematiek onder bezoekers van 
Amsterdamse inloopcentra.  
 
De resultaten zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gebrek aan kennis dat is 
gesignaleerd en de taalproblemen kunnen tot een vertekening leiden van de 
conclusies rondom het percentage dat getest is. Er is niet gericht doorgevraagd naar 
achtergronden van het lage bewustzijn voor het niet-testen en behandelen (barriers 
to universal acces). Uit de gesprekken in de verschillende locaties komt een beeld 
naar voren waarin HCV bij de doelgroep als gevolg van verschillende factoren 
(weinig kennis over HCV, als meer urgent ervaren problemen met betrekking tot 
financiën, en/of psychische problematiek) weinig prioriteit heeft.    
 
 
6. Aanbevelingen 

 
a. Deze pilot toont aan dat er op de bezochte locaties nog veel werk valt te 

verrichten op het gebied van HCV informatie, testen en screenen. Er zal verder 
onderzocht en gevalideerd moeten worden of we hier spreken over een lokaal 
probleem of dat het landelijke beeld ook zo is. We bevelen daarom aan om de 
actie op korte termijn te herhalen met een landelijke spreiding en daarna te 
bepalen wat verder nodig is onder deze doelgroep. 

b. Meer aandacht is nodig om de HCV-bewustwording, preventie, screening en 
behandeling in Amsterdam te verhogen. De pilot toont aan dat er een 
aanzienlijke risicogroep is met weinig kennis over HCV en over hun status. Dit 
toont aan dat er een noodzaak is voor geïntegreerde aandacht voor HCV en 
meer samenwerking tussen de maatschappelijke opvang, publieke 
gezondheidszorg en verslavingszorg.  
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c. Actief testen bij risicogroepen en het opsporen van reeds getesten ter 
herinformering van hun status en de nieuwe behandelopties behoort hier 
onderdeel van te zijn. 

d. Ook de verwijzing van maatschappelijke zorg naar testen en eventuele 
behandeling verdient verbetering. 

e. Voor degenen die mogelijk risico hebben gelopen op HCV is informatie nodig 
waar zij terecht kunnen voor informatie, testen en behandeling. Deze informatie 
moet kort, beeldend en toegankelijk zijn, zodat ook anderstaligen en 
laaggeletterden de informatie kunnen begrijpen. Deze informatie moet 
beschikbaar komen in het Nederlands, Engels, Frans, Arabische en Russisch. 

f. Aanbevolen wordt op het personeel in laagdrempelige inloopvoorzieningen te 
trainen over HCV, testen, behandelmogelijkheden en de verwijsmogelijkheden. 

g. De pilot kan op andere locaties ingezet worden om bezoekers te informeren 
over HCV en meer zicht te krijgen op hun risicogedrag. Inloop- en 
opvanglocaties van bijvoorbeeld Leger des Heils, Hulp voor Onbehuisden, HVO 
Querido en andere sociale instellingen in Amsterdam en in andere steden lenen 
zich goed voor soortgelijke acties. 

h. Het is raadzaam de mogelijkheden voor andere screeningmethoden, zoals  
testen op locatie, community testing en sneltesten te onderzoeken. Hierbij kan 
geleerd worden van ervaringen in andere landen, zoals Schotland, Portugal en 
Frankrijk, waar deze voorbeelden van actievere en meer outreachende HCV 
screening in gebruik zijn. 

i. Van belang hierbij is per stad/ regio in kaart te brengen hoe het zorgnetwerk 
geregeld is, zodat mensen uit de risicogroepen die HCV-informatie krijgen 
daadwerkelijk getest kunnen worden en toegang hebben tot de benodigde 
zorg. 
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Bijlage 1  :   Check je risico op hepatitis C 

 
Informatie 
Hepatitis C is een hele besmettelijke en ernstige leveraandoening. Hepatitis C wordt 
overgedragen door bloed. Dat kan zelfs via bloed dat enkele weken oud is. Voor 1992 
was hepatitis C bekend onder de naam non A non B. Tegenwoordig kan je goed op het 
virus worden getest. De behandeling van hepatitis C is ook sterk verbeterd: minder 
lang en minder intensief, met minder bijwerkingen en vooral met grote kans op 
genezing. 
Daarom houden wij deze actie. 
Alle informatie is anoniem en blijft vertrouwelijk. 
Het gaat als volgt: 

o Vul de zelftest in (pagina 2). 
o Neem die met één van de medewerkers van de actie door. 
o Deze zal je een gericht gezondheidsadvies geven (pagina 3) wat je je in jouw 

geval het beste kan doen. 
o Van hem/haar krijg je ook speciale voorlichting of andere informatie die het 

beste past bij jouw situatie. 
 

Als je verder nog vragen hebt kun je je tot de medewerkers van deze actie wenden. Of vraag 
het je hulpverlener. 
 
Informeer jezelf, check je risico en onderneem actie tegen hepatitis C. 
 

 
 

 
Bron: http://wwwnc.cdc.gov/travel/content/yellowbook/2014/map_3-05.pdf 
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ZELFTEST   -     Zet een kruisje als het van toepassing is 
Geboorteland:………………………………………………… 
Leeftijd          :…………………………………………………. 
man       vrouw  
Ingeschreven in de gemeente Amsterdam………………………. …ja             nee  
 

1. Heb je ooit een medische ingreep of tatoeage gehad in een land waar hepatitis C veel 
voorkomt?  Dit zijn landen in Afrika, Oost en Zuid Europa, Azië, en Latijns Amerika. 
 

 operatie …………………………………………………… ja  nee  
 bloedtransfusie …………………………………………… ja  nee  
 tatoeage of piercing ……………………………………… ja  nee  
 tandarts behandeling …………………………………… ja  nee  
       

   2.  Heb je in Nederland een tatoeage/ piercing laten zetten 
in het informele circuit? ………………………… ja  

 
nee  

       
3. Heb je ooit drugs geïnjecteerd, ook al is het maar 1 keer?  ja  nee  
      
4. Heb je de laatste 30 dagen drugs geïnjecteerd? ………… ja  nee  
      

  5. Heb je ooit naalden, spuiten, lepel, watje of water 
gedeeld? ………………………… …………………………               

 
ja  

 
nee  

      
6. Heb je ooit een basecoke-pijp of snuifbuisje gedeeld?...                       ja  nee  
      

  7. Voor mannen: heb je ooit onbeschermde seksuele 
contacten gehad met andere mannen? ………………… 

 
ja  

 
nee  

      
      
8. Ooit getest op hepatitis C?.............. ja  nee  weet niet  
 
9. 

 
In welk jaar ben je getest?  ……… 

      

        
      10. Was de uitslag positief = infectie 

met hepatitis C? …………………… ja  nee  weet niet  
        

    
    

11. Als je positief getest bent op 
hepatitis C, 
ben je ooit behandeld?........... ja  nee  

  

        
indien NEE, waarom niet?...... 

      

        
    12. Indien JA, ben je nog steeds onder 

behandeling voor hepatitis C? …… ja  nee  
  

        
    13. Is je behandeling voortijdig 

afgebroken? ……………………… ja  nee  
  

14. Indien JA, waarom voortijdig 
afgebroken?.................................... 
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Advies 
Hepatitis C is een hele besmettelijke en ernstige leveraandoening. Hepatitis C wordt 
overgedragen door bloed. Dat kan zelfs via bloed dat enkele weken oud is. Voor 1992 was 
hepatitis C bekend onder de naam non A non B. Tegenwoordig kan je goed op het virus 
worden getest. De behandeling van hepatitis C is ook sterk verbeterd: minder lang en minder 
intensief, met minder bijwerkingen en vooral met grote kans op genezing. 
Daarom houden wij deze actie. 
Alle informatie is anoniem en blijft vertrouwelijk. 
Je hebt risico gelopen op hepatitis C  
als je één van de volgende vragen met JA hebt beantwoord: 
1. Heb je ooit een medische ingreep of tatoeage gehad in een land waar hepatitis C veel 
voorkomt? Dit zijn landen in Afrika, Oost en Zuid Europa, Azië, en Latijns Amerika. 
Denk hierbij aan een operatie, bloedtransfusie, tatoeage of piercing, tandarts behandeling. 
2. Heb je in Nederland een tatoeage/ piercing laten zetten in het informele circuit? 
3. Heb je ooit drugs geïnjecteerd, ook al is het maar 1 keer? 
4. Heb je ooit naalden, spuiten, lepel, watje of water gedeeld? 
5. Heb je ooit een base coke pijp of snuifbuisje gedeeld? 
6. Voor mannen: heb je ooit onbeschermde seksuele contacten gehad met andere mannen?                     
 
Als je risico hebt gelopen en je bent nooit getest op hepatitis C, of je weet de uitslag 
niet meer: laat je testen.  
Neem dit papier ter informatie mee. 

 Als je in een traject zit van de GGD kan dit bij de GGD,  
 Als je niet bekend bent bij de GGD kan je je via je huisarts laten testen, 
 Als je geen huisarts hebt kan je terecht bij dokter Valckenier, Valckenierstraat 2,    

Amsterdam, 
 Als je niet weet waar je je kan laten testen, vraag dan het locatiehoofd van het 

inloophuis om advies. 
         
Begeleidingsmaatje. 
Als je er tegenop ziet om de eerste stappen zelf te zetten dan kunnen we je een maatje 
bieden die je een steuntje in de rug geeft. 
Deze vrijwilliger kan je op weg helpen bij de eerste afspraken, maar ook eventueel 
begeleiding bieden tijdens het hele behandeltraject. 
Voor meer informatie of opgeven, bel of mail Gerda Baerlandt / Joost Slis, 020 683 92 
60, gbaerveldt@deregenboog.org / jslis@deregenboog.org 
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Bijlage 2 :   Folder HCV 

 
 
 

 
 

HEPATITIS C
Informatiefolder 

HCV is te voorkomen. 
Wees voorzichtig 
en informeer je.

HCV is te behandelen. 
Laat je testen en 
indien nodig behandelen.
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Overdracht
In Nederland zijn naar schatting 30.000 tot 60.000 mensen geïnfecteerd met HCV. 

Hiervan is slechts de helft getest en bekend met HCV.

HCV wordt door bloed overgedragen. Tot 1991 werd bij bloedtransfusies niet op 

HCV getest, waardoor relatief veel mensen op deze manier werden geïnfecteerd. In 

veel landen, bijvoorbeeld in Noord Afrika of het Midden Oosten kan je nog steeds via 

een bloedtransfusie een HCV-infectie oplopen.

Veel (ex-)gebruikers en vooral zij die (ooit) shotten, hebben een grote kans op een 

HCV infectie. Zo is de schatting dat in Amsterdam 4 van de 5 mensen die ooit geshot 

hebben met HCV zijn geinfecteerd. HCV wordt in het algemeen niet door seksueel 

contact overgedragen. Maar er zijn ook gevallen bekend van HCV infecties onder 

HIV-positieve homomannen door onveilige seks waarbij wondjes onstaan en bloed-

bloed contact is.

HCV voorkomen
De belangrijkste manier waarop je HCV kan voorkomen is door het niet delen van 

!"#$%&%%'$(#%)*+,!"#$%-+*&&./-+0&&'+112+3+.%)'-+.)").+)*+4&%)'56+7)('#$2+*$)#4)+!"#..)*+

en deel ze niet.

Alles wat via de spuitattributen met bloed in aanraking is geweest is mogelijk be-

smet, zelfs dingen als de tafel, tissues, pleisters met daarop bloedrestjes.

HCV kan ook door het delen van basecoke-pijpjes (via wondjes in de mond of op 

de lippen) of snuifrietjes (via beschadigd slijmvlies) worden overgedragen. Deel 

deze niet.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor tandenborstels, scheerapparaten en scheer-

mesjes. Deel deze niet.

812+1*9)$.$:+%&%1);')*+1<+"$)'=)*+$!+))*+'$!$=1+)*+01)%+911'210)*+41'/)*6+7&+&..))*+

*&&'+)'2)*/)+!")=$&.$!%)*6+7)('#$2+($>+4$!!).)*/)+!)2!#).)+=1*%&=%)*+,112++9&*4):)+

SOAs en HIV) condooms.

Maar bovenal, denk zelf na: alles met bloed is een mogelijk risico.

Wat is HCV
Hepatitis C (HCV) is een hele besmettelijke en ernstige onsteking van de lever. HCV 

wordt door een virus via bloed-bloedcontact overgedragen. HCV is  besmettelijker 

dan HIV en komt daardoor ook veel meer voor. Zelfs in oude bloedresten kan het 

virus overleven.

Inenten tegen  HCV is niet mogelijk. Wel zijn er behandelopties voor HCV.

Op dit moment staan er revolutionaire nieuwe behandelingen op stapel. De 

behandelingen zijn korter en met veel minder bijwerkingen. De succeskansen om 

HCV uit te bannen zijn enorm toegenomen.

Dit is het moment om te checken of je HCV hebt en actie te ondernemen als je 

geïnfecteerd bent.
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Symptomen en ziekteverloop
De eerste 6 maanden na infectie met HCV verlopen vaak zonder lichamelijke klach-

ten.  In deze periode geneest bij ongeveer een kwart van alle geïnfecteerden HCV 

spontaan. Bij de rest van de geïnfecteerden wordt de infectie chronisch.

De symtomen zijn redelijk algemeen. Varierend van misselijkheid, buikklachten, ge-

wrichtsklachten of futloosheid tot vermoeiheid. De ziekte kan heel lang sluimeren.

 

Het kan tientallen jaren duren voordat iemand klachten krijgt. Van invloed op dit 

proces zijn leeftijd en belasting van de lever. Vooral alcohol is een serieuze belasting 

van de zieke lever. Door de leverstoornis kan er ook een verkleuring van de huid 

en oogwit optreden, vaak ´geelzucht´ genoemd. Maar niet iedereen krijgt geelzucht. 

HCV kan een onherstelbare schade aan de lever veroorzaken waardoor de lever 

maar gedeeltelijk functioneert. Dit wordt levercirrose genoemd. Daarnaast kan HCV 

leiden tot leverkanker en uitval.

Behandeling
!""#$%&'$()'*+,,&,$-+,$./!$0)1,$*&%+,2&3),4&,$*&56%)7*++#8$9&2(#&,2&$&&,$

bepaalde periode is het dan nodig om dagelijkse meerdere medicijnen te ge-

bruiken. Nu is dat vooral nog met peg-interferon als een van de middelen. 

Afhankelijk van het type HCV is de medicatie een halfjaar tot een jaar nodig. 

Bij de huidige behandelingen zijn soms vervelende bijwerkingen bekend zoals 

vermoeidheid, misselijkheid en een grieperig gevoel. Deze behandeling wordt  

als ingrijpend ervaren. Hulp en ondersteuning van familie of vrienden is zeker 

behulpzaam in de periode van de behandeling. Sommige mensen kiezen er 

daarom voor om ondersteuning van bijvoorbeeld een buddy te vragen. 

Binnenkort  zijn nog er veel betere behandelingen die korter duren, minder 

vervelende bijwerkingen hebben en die een nog grotere kans van genezing 

hebben. Op dit moment - september 2014 - is nog niet duidelijk wanneer 

deze nieuwe behandelingen daadwerkelijk worden toegepast en vergoed in 

Nederland. Maar dat lijkt een kwestie van een paar maanden te zijn.

!
Testen
Een test geeft zekerheid of je HCV hebt. Als de uitslag negatief is (niet 

geïnfecteerd) weet je dat je voorzichtig moet blijven. Als de uitslag 

positief is (wel geïnfecteerd) weet je dat je je lever moet ontzien en kun je 

met de arts praten over de behandelmogelijkheden. 

De gebruikelijke eerste test is een antistoffentest. Om echt te zien of je 

HCV hebt kan er ook een bevestigende (´viral load´) test  worden gedaan.

Een andere test die vaak gedaan wordt is de leverwaardentest. Deze geeft 

een goed beeld van de conditie van je lever. Er zijn gratis mogelijkheden 

voor testen en counseling. Wil je liever dat er iemand met je meegaat? 

Meld je dan aan voor buddy zorg. """
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HEPATITIS C
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