Nationale

Harm Reduction Bijeenkomst

1 OKTOBER 2014 - LLOYD HOTEL - AMSTERDAM

Druggebruik in Nederland
Onder controle of uit het zicht?
Het Nederlandse drugsbeleid doet al decennia van zich spreken. Internationaal
geroemd en betwist en in eigen land immer inzet van debat en voorschrijdend inzicht.
Maar wat is de situatie anno 2014? Wat zijn de gevolgen van nieuwe drugs en trends?
Welke nieuwe nieuwe zorgmethoden zijn er? En ook: wat zijn de effecten van
bezuinigingen en reorganisaties? Wat gebeurt er in de landen om ons heen en waar
gaat het internationale debat naar toe?
De bijeenkomst is voor allen die zijn geïnteresseerd in en betrokken bij harm
reduction in Nederland met een programma vol presentaties, discussies en
workshops.

De volgende presentaties staan gepland:
•

•
•
•
•
•

Forumdiscussie over Harm Reduction in Nederland
Inventarisatie en stand van zaken
Pannelleden: Yoni Dekker (Ministerie van VWS), August de Loor
(Adviesburo Drugs), Dennis Lahey (Belangenvereniging MDHG),
Anouk de Gee, (Trimbos-instituut)
Nederlands beleid in Europa
Maria Phelan, Harm Reduction International
Trends onder jongeren, clubbers en ravers
Ton Nabben, Bonger Instituut, Universiteit van Amsterdam
Drugsmarkt en nieuwe middelen in Nederland
Daan van der Gouwe, Trimbos-instituut
Drempels in de zorg, de dagelijkse realiteit
Paneldiscussie georganiseerd door de belangenvereniging 		
MDHG.
Wat betekent het mondiale drugsdebat (cannabis in Uruguay
en VS) voor Nederland?
Martin Jelsma, TransNational Institute

Daarnaast worden workshops georganiseerd over de volgende
onderwerpen:
Druggebruik(ers) in justitiële setting (Mainline/BONJO), Gebruikersruimtes
(De Regenboog Groep/Correlation Network), Preventiewerk in het
uitgaancircuit (Unity, Jellinek), Nieuwe Hepatitis C behandelingen
(Trimbos, Mainline, De Regenboog Groep/Correlation Network).
Na afloop van de bijeenkomst is er een borrel en gelegenheid tot
netwerken.
U wordt van harte uitgenodigd om uw eigen instellingsfolders, brochures
en andere informatiematerialen die verband houden met het dagthema
mee te nemen.
Datum: Woensdag, 1 oktober 2014, 10.00 – 18.00 uur, registratie 09.30
Locatie: Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam
De kosten bedragen 45 euro (inclusief lunch). Studenten, gebruikers en
minder draagkrachtigen kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen.
Neem hierover contact op met administration@correlation-net.org.
De registratie van de bijeenkomst is reeds geopend: www.eurohrn.eu/conftool
*** Op 2 en 3 oktober vindt een aansluitend een internationale bijeenkomst plaats van het
Europese Harm Reduction Network, tevens in het Lloyd Hotel in Amsterdam.
Geïnteresseerde deelnemers uit Nederland kunnen zich ook hiervoor inschrijven.
Raadpleeg het programma op www.eurohrn.eu.

De Regenboog Groep
Postbus 10887 / 1001 EW Amsterdam / The Netherlands / +31 20 570 7829 / administration@correlation-net.org

