
Tijdens de begeleidingsessies verbruikt de verslaafde zijn
gebruikelijk product via injectie op basis van een welomlijnd
protocol opgesteld door het Franse Nationale Agentschap voor
onderzoek van Aids. AERLI is een theoretische en praktische
persoonlijke pedagogische aanpak. AERLI is een project onder
leiding van Dokters van de Wereld Frankrijk en Gaïa Parijs.

De BELSPO en FEDITO BXL nodigen u uit om de doeltreffendheid
en de modaliteiten in vraag te stellen van de implementatie van
een dergelijk onderzoeksprotocol in de zorgapparatuur en de
RisicoReductie (RdR) in de actuele Belgische context:
Geïntegreerde zorgpraktijken, plaats van de RdR in de politiek
rond drugs, innovatie en volksgezondheid, emancipatie van
personen, pragma-tische aanpak van de zorg.. Wat zijn de
limieten, de inzet en de mogelijkheden van het ontwikkelen van
een project van deze aard?

In samenwerking met Dokters van de Wereld, Gaïa Parijs, de Free
Clinic Antwerpen en het Vlaamse programma rond uitwisseling
van injectienaalden, de Stad Gent, het Hepatitis C Netwerk
Brussel, het Concertation Bas Seuil, Modus Vivendi en de
Franstalige post van de uitwisseling van injectienaalden.

Datum : Dinsdag 13 mei 2014 van 9h30 tot 16u30
Locatie : FOD werkgelegenheid, zaal « Storck »

Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Inschrijving : gratis via het online formulier

of kopieër : https://tinyurl.com/aerlibxl
Informatie : courrier@feditobxl.be / 02 514 12 60

https://tinyurl.com/aerlibxl


Programma studiedag
09h30 Ontvangst
10h00 Inleiding van de studiedag

Aziz Naji (BELSPO) en Sébastien Alexandre (FEDITO BXL)
10h10 Voorstelling van het onderzoek AERLI-ANRS

Marie Debrus (Dokters van de Wereld Frankrijk) en Dr
Elisabeth Avril (Gaïa)

11h10 Vragen uit het publiek
11h30 Hépatite C et approches inovantes de RdR

Dr Jerry Wérenne (Réseau Hépatite C Brussel)
12h00 Bestaande vlakken voor de realisatie van het project

AERLI in het Belgische netwerk
Tessa Windelinckx (coördinator partnerorganisatie
spuitenruil Vlaanderens) en Mira Goldwicht (Modus
Vivendi)

12h30 AERLI en praktische vragen
Julien Fanelli (Transit) en Eric Husson (Projet Lama)

12h50 Lunch
13h45 AERLI en juridische kwesties

Christine Guillain (hoogleraar strafrecht aan de Universiteit
Sint Louis en voorzitter justitie commissie van de Liga voor
Mensenrechten, lid van de Liaison Antiprohibitioniste)

14h05 AERLI en het drugsbeleid
Filip De Sager (Drugcoördinator / Stad Gent)

14h25 AERLI en medische vragen
Dr Cathy Matheï (Free Clinic Antwerpen / KULeuven)

14h45 Pauze
15h00 AERLI : het woord aan de gebruikers

Vinciane Saliez (Modus Vivendi)
15h15 Debat met het publiek
16h00 Conclusies

Stéphane Heymans (Verantwoordelijk voor belgische
projecten aan Dokters van de Wereld)
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