
 
 
 

EMCDDA Harm Reduction Initiative –  
Verbetering van de HCV-tests en de verwijzingspraktijk voor 
mensen die drugs injecteren in drugshulporganisaties 
 
Kennisvragenlijst voor drugshulpverleners 
 
Inleiding:  
Hoeveel weet u over virale hepatitis en de beschikbare testen en 
behandelingen? Deze korte vragenlijst zal ons helpen om erachter te 
komen over welke onderwerpen medicijnmedewerkers zich minder 
zelfverzekerd voelen, zodat er meer informatie en training op deze 
gebieden kan worden aangeboden - en we hopen dat dit een nuttige 
opfrissing voor u zal zijn!  
 
De vragenlijst is anoniem en niet bedoeld om u te evalueren, zodat u 
volledig eerlijk kunt zijn zonder u zorgen te maken. 
 

A.    Hepatitis C  
Ik 
wist 
dit  

Dit was 
nieuw 
voor me 

     
1.   Het niveau van de hepatitis C-infectie in de algemene bevolking 
in Europa is over het algemeen laag (minder dan 2%). (   ) (   ) 

      
2.       IHet niveau van de hepatitis C-infectie onder mensen die in 
Europa drugs injecteren is over het algemeen hoog (vaak 50% of 
zelfs hoger). 

(   ) (   ) 

      
3.       Het testen en behandelen van hepatitis C heeft voordelen voor 
zowel de behandelde personen als voor anderen, aangezien de 
overdracht van het virus wordt verminderd. 

(   ) (   ) 

      
4.   Hepatitis C virus (HCV) wordt voornamelijk via het bloed en af en 
toe tijdens de seks overgedragen.  (   ) (   ) 
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5.   HCV is veel besmettelijker via bloed dan HIV. (   ) (   ) 

       
6.  HCV kan uren of zelfs dagen buiten het lichaam overleven. (   ) (   ) 

      
7.    HCV kan worden overgedragen door het delen van gebruikte 
spuiten en naalden. (   ) (   ) 

      
8.       HCV kan worden overgedragen door het delen van besmette 
filters. (   ) (   ) 

      
9.       HCV kan worden overgedragen door het delen van rietjes of 
buizen die worden gebruikt voor het snuiven van drugs. (   ) (   ) 

      
10.  HCV kan niet worden overgedragen via voedsel, drinkwater of 
door gewoon contact (handen vasthouden, knuffelen en zoenen). (   ) (   ) 

      
11.   HCV kan worden overgedragen onder mensen die drugs 
injecteren door het delen van een watercontainer om water op te 
trekken voor het injecteren van drugs. 

(   ) (   ) 

      
12.   Onder mensen die drugs injecteren is het mogelijk om 
geïnfecteerd te raken met HCV door het delen van lepels voor het 
voorbereiden van drugs voor injectie.  

(   ) (   ) 

      
13.   De eerste fase van het testen op hepatitis C omvat het testen op 
antilichamen tegen HCV (om te weten of de persoon anti-HCV 
positief is). 

(   ) (   ) 

      
14.   Er zijn snelle diagnostische tests ontwikkeld om anti-HCV op te 
sporen met behulp van bloed van een vingerprik of mondvloeistof. Ze 
zijn eenvoudig te gebruiken en geven snel resultaat (binnen 20 min.). 

(   ) (   ) 

      
15.   Anti-HCV-positief zijn kan betekenen dat iemand op dit moment 
geïnfecteerd is met hepatitis C of in het verleden geïnfecteerd is 
geweest en het virus heeft opgeruimd. 

(   ) (   ) 
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16.   Om te weten of een persoon op dit moment geïnfecteerd is, is 
een extra bloedtest nodig (Polymerase Chain Reaction (PCR) of 
kernantigeentest).  

(   ) (   ) 

     
17.   Wanneer zij goed geïnformeerd zijn, zal de meerderheid van de 
’mensen die drugs injecteren die een test aangeboden krijgen, hun 
status accepteren en die informatie waarderen. 

  (   ) (   ) 

     
18.   Voor mensen die zich blijven inlaten met risicovol drugsgebruik 
wordt regelmatig testen op HCV aanbevolen door de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 

  (   ) (   ) 

      
19.   Mensen met een acute HCV-infectie kunnen kort na de infectie 
specifieke symptomen vertonen (bijv. bovenbuikpijn, geelzucht, 
misselijkheid), hebben soms alleen niet-specifieke symptomen 
(vermoeidheid), maar hebben vaak geen symptomen. 

(   ) (   ) 

      
20.   Een HCV-infectie wordt in de meeste gevallen chronisch.  (   ) (   ) 

      
21.   Het merendeel van de mensen met een chronische hepatitis C-
infectie heeft al tientallen jaren geen klachten. (   ) (   ) 

      
22.   Het is niet mogelijk om aan het uiterlijk van een persoon te zien 
of hij of zij met HCV is geïnfecteerd. (   ) (   ) 

     
23.   Indien onbehandeld, kan chronische hepatitis C ernstige schade 
aan de lever veroorzaken en mogelijk leiden tot cirrose en 
leverkanker. 

(   ) (   ) 

     
24.   Er is geen vaccin voor hepatitis C. (   ) (   ) 

      
25.   Het is niet voldoende om naalden en andere apparatuur voor 
drugsgebruik af te spoelen met water om zich te beschermen tegen 
HCV-overdracht. 

(   ) (   ) 

     
26.   Condooms voorkomen seksuele overdracht van HCV. (   ) (   ) 
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27.   Na een succesvolle behandeling van hepatitis C is het mogelijk 
om opnieuw geïnfecteerd te raken als men  opnieuw aan het virus 
wordt blootgesteld. 

(   ) (   ) 

     
28.   Tests op de aanwezigheid van het hepatitis C-virus moeten na 
afloop van de behandeling regelmatig worden herhaald. (   ) (   ) 

     
29.   Vandaag de dag kan hepatitis C in bijna alle gevallen worden 
genezen. (   ) (   ) 

     
30.   De behandeling van hepatitis C voorkomt langdurige schade aan 
de gezondheid. (   ) (   ) 

     
31.   De behandeling van hepatitis C bestaat uit pillen die meestal 
tussen 8 en 12 weken moeten worden ingenomen. (   ) (   ) 

      
32.   Internationale richtlijnen bevelen aan om alle mensen met een 
HCV-infectie die drugs injecteren te behandelen, ongeacht het 
ziektestadium. 

(   ) (   ) 

   

  



 
 
 

B.    Hepatitis B  Ik wist dit  

Dit was 
nieuw voor 
me 

   
1.       Hepatitis B-virus (HBV) kan worden overgedragen via 
condoomloze seks of bloed, en ook van moeder op kind. (   ) (   ) 

     
2.       Het gebruik van condooms kan seksuele overdracht van 
HBV voorkomen. (   ) (   ) 

     
3.       Hepatitis B kan chronisch worden, maar dit komt veel 
minder vaak voor dan bij hepatitis C. (   ) (   ) 

     
4.       Er bestaat een effectief vaccin voor hepatitis B.  (   ) (   ) 

     
5.       Om HBV-infectie te voorkomen moeten idealiter drie 
doses van het vaccin worden toegediend.   (   ) (   ) 

   
     

6.       Naast HCV wordt ook screening op HBV, HIV en 
seksueel overdraagbare aandoeningen aanbevolen voor 
mensen die drugs injecteren. 

(   ) (   ) 

   

 

C.    Persoonlijke status JA BEN NIET 
ZEKER NEE 

    

1.       Kent u uw hepatitis B-status? (   )   (   ) 
       

2.       Kent u uw hepatitis C-status? (   )   (   ) 
       

3.       Bent u gevaccineerd tegen hepatitis B? (   ) (   ) (   ) 
    
    

  



 
 
 

D.   Meer informatie    

1.       Hoe vaak levert u diensten aan 
mensen die drugs injecteren? 

• regelmatig 
• af en toe 
• nooit 

       

2.       In wat voor soort faciliteit werkt u?           
(kies 1 optie):  
 

• Laagdrempelige instantie (bijv. community-
based harm reduction-programma: drop-in, 
gebruiksruimte) 

• Poliklinisch drugsbehandelcentrum  
• Ambulant drugsbehandelcentrum  
• Gevangenis  
• Andere 

       
Indien 'Andere? Geef aan: ………………………………………….. 
    
    

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragenlijst. 
 
Als u geïnteresseerd bent in meer informatie over de epidemiologie, het beleid of de praktijk van 
hepatitis C, bezoek dan onze Hepatitis C-resources-pagina:    
 
https://europa.eu/!YC89Tn 
 
Het is belangrijk dat mensen die werkzaam zijn in de drugsdiensten zich regelmatig laten testen en 
zich laten vaccineren tegen hepatitis B - dus zorg ervoor dat u UW STATUS KENT. 
Kijk waar je je kunt laten testen:      
 
https://www.ecdc.europa.eu/en/test-finder 
 
(23/7/2020) 


