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Voorwoord: een terugblik en een blik vooruit 

2016 is een belangrijk jaar geweest: in dat jaar moest door de GGZ-instellingen, waar de 

verslavingszorg ook onder valt, voor 1 april vorm gegeven worden aan een model 

Kwaliteitsstatuut GGZ. Deze datum was van belang omdat alleen dan verzekeraars in 

hun polisvoorwaarden voor het nieuwe jaar hier rekening mee konden houden.  

In februari bleek dat de partijen die destijds betrokken waren bij het zogeheten 

Bestuurlijk Akkoord, een modeltekst hadden opgesteld en voorgelegd aan het 

Zorginstituut Nederland (ZIN). In dit model zou er voor de verslavingsarts KNMG slechts 

in een zeer beperkt aantal situaties een rol zijn als regiebehandelaar. Diverse andere 

partijen, waaronder de VVGN, waren niet betrokken bij het opstellen van de tekst en 

kennelijk was dat ook zo bedoeld. Doordat vanuit onder andere de VVGN een reactie 

richting het ZIN is gegaan, is de VVGN alsnog gehoord door het ZIN. Dit heeft geleid tot 

een aanzienlijke verruiming van de omschrijving in welke gevallen de verslavingsarts 

KNMG regiebehandelaar kan zijn, feitelijk conform de omschrijving van het profiel 

verslavingsarts KNMG. De VVGN had graag gezien dat voor instellingen voor 

verslavingszorg onder andere ook opgenomen zou worden dat een verslavingsarts 

KNMG altijd deel moet uitmaken van een MDO. Een dergelijke aanpassing was in elk 

geval in dat korte tijdsbestek niet te realiseren omdat dat voorgelegd zou moeten 

worden aan alle betrokken partijen. 

Wij zijn wel tevreden dat het ZIN gesteld heeft dat de evaluatie van de invoering van het 

kwaliteitsstatuut door een andere partij moet worden uitgevoerd dan de partijen van 

het bestuurlijk akkoord. 

Vanuit de VVGN is in 2016 meegewerkt aan diverse richtlijnen en zorgstandaarden: 

zorgstandaard alcohol en zorgstandaard opiaten, multidisciplinaire richtlijn andere 

drugs (anders dan alcohol of opiaten); richtlijn tabaksverslaving; herziening van de 

richtlijn detox (Resultaten Scoren). Ook is er overleg geweest met het Nederlands 

Huisarts Genootschap (NHG) over eventuele aanpassingen in de Landelijke Eerstelijns 

Samenwerkingsafspraken (LESA) m.b.t. Alcohol.  

De vereniging heeft tevens deelgenomen aan enkele Invitational Conferences, onder 

andere een conferentie over de generieke zorgstandaard Acute Psychiatrie en een over 

Toezicht op de Ambulante GGZ. 

Een aantal inhoudelijke onderwerpen zoals zorgstandaarden worden door partijen in de 

zorgsector neergelegd bij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. De VVGN is door dit 

netwerk meermalen benaderd om deel te nemen aan te ontwikkelen producten maar 

maakt geen deel uit van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO). Inmiddels is 

door het bestuur het initiatief genomen om te onderzoeken of de VVGN kan aanhaken bij 

het NKO. Een eerste overleg hierover heeft inmiddels plaatsgevonden. 

De VVGN wordt al met al steeds beter gevonden voor die zaken die samenhangen met 

verslavingsproblematiek.  
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Er is meermalen contact en overleg geweest met de brancheorganisatie GGZ Nederland 

om samen met de werkgeversorganisatie te onderzoeken of de opleiding tot 

verslavingsarts ondergebracht kan worden bij het opleidingsfonds waar ook veel andere 

opleiding tot specialist onder vallen. Een verzoek hiertoe is inmiddels neergelegd bij het 

ministerie van VWS. Dit is echter een proces dat veel geduld vraagt. 

Samen met de sectie verslaving van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 

is in het najaar een symposium opgezet over gedragsverslavingen.  

In 2016 is al een aantal opleidingsinrichtingen voor de opleiding 

verslavingsgeneeskunde gevisiteerd vanuit de Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialismen (RGS), evenals het opleidingsinstituut in Nijmegen. Ook in 2017 zal dit 

verder gaan. De VVGN was en is hier rechtstreeks bij betrokken.  

Ook in 2016 is de nieuwe website van de VVGN in de lucht gegaan. De invulling ervan is 

een continu proces.   

Vooruitblik 2017 

In 2017 is de regeling rond het regiebehandelaarschap ingegaan, gebaseerd op de door 

de instellingen zelf ingediende kwaliteitsstatuten en professionele statuten. 

Verzekeraars hebben zich gecommitteerd aan het kwaliteitsstatuut zodat met ingang 

van dit jaar verzekeraars niet ieder verschillende voorwaarden stellen aan wie 

regiebehandelaar mag zijn. Volgens planning zou dit jaar de invoering ook geëvalueerd 

moeten worden. Eventuele aanpassingen zouden dan vóór 1 april doorgevoerd moeten 

worden om meegenomen te kunnen worden in onderhandelingen met zorgverzekeraars 

voor 2018. Op dit moment is echter nog helemaal niet duidelijk wie de evaluatie zal 

uitvoeren. De VVGN blijft hier alert op. 

In de loop van 2018 zullen de eerste verslavingsartsen KNMG hun herregistratie moeten 

regelen. Een onderdeel daarvan is deelname aan de zogeheten kwaliteitsvisitatie. De 

planning is om de opzet hiervan in 2017 rond te hebben. Het proces heeft enige 

vertraging opgelopen doordat enkele leden van de werkgroep die zich hiermee bezig 

hield, hun deelname hebben gestaakt. 

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de vereniging om een bijdrage te 

leveren aan diverse projecten en richtlijnen. Om dit waar te kunnen maken zal opnieuw 

onder de leden geïnventariseerd worden waar ieders interesse en deskundigheid ligt. 

Op die manier kunnen indien nodig leden gericht gevraagd worden om namens de 

vereniging deel te nemen aan werkgroepen of richtlijnen. Ook zal dit jaar – 

oorspronkelijk gepland voor 2016 – een enquête uitgezet worden onder de leden. Doel 

hiervan is onder andere om beter inzicht te krijgen in de positie van onze leden in de 

diverse organisaties.  

Er is meermalen contact geweest met de American Society on Addiction Medicine 

(ASAM) en de uitgever van de Journal on Addiction Medicine (JAM). Het resultaat van 
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deze contacten is dat vanaf begin 2017 onze leden als onderdeel van het lidmaatschap 

van de VVGN toegang gaan krijgen tot de elektronische uitgave van JAM. 

Hoewel materiële belangenbehartiging geen onderdeel is van de activiteiten van de 

vereniging, is een van de bestuursleden van de VVGN wel lid geworden van de 

klankbordgroep van de LAD. Dit is onder andere voortgekomen uit een overleg met de 

LAD eerder in 2016. In 2017 loopt de huidige CAO GGZ af. 

 

Peter Vossenberg 
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Jaarverslag 2016 

 

Jaarrekening 2016 

Ook dit jaar hebben we zoals gebruikelijk kunnen afsluiten binnen de verwachtingen 

van de vooraf gemaakte en door de ledenvergadering goedgekeurde begroting van 2016. 

Alleen kosten voor de Algemene Leden Vergadering en de Heidag waren niet begroot in 

2016. 

De grootste uitgaven vormden de VVGN symposia. Deze kosten worden gedekt door het 

inschrijfgeld op de symposia.  

De uren van het secretariaat worden geboekt op verschillende kostenplaatsen om een 

duidelijk beeld van de kosten te krijgen:  

• Secretariaat: voor dagelijkse afhandeling  

• Bestuur: notuleren en uitwerken notulen  

• Website: up to date houden van de website  

• Boekhouding: verwerken van boekingen, sturen facturen en herinneringen  

• Symposia en referaat: ondersteuning voor symposia en refereerbijeenkomsten  

• Registratie: ondersteuning accreditatiecommissie  

Door stijging van het aantal leden en de inspanningen van het secretariaat met een meer 

professionele aanpak van de contributie hebben we een bedrag van € 54.118,05 aan 

contributie ontvangen.  

Voor de accreditatie aanvragen hebben wij van GAIA een bedrag van € 9.161,94 

ontvangen. Na aftrek van de kosten voor de accreditatiecommissie en 

refereerbijeenkomsten, wordt dit bedrag zoals eerder in de ALV is besloten, 

overgemaakt naar de Stichting Wetenschappelijk Onafhankelijk Onderzoek. 

De begroting over 2017 zal vrijwel overeenkomen met die van het afgelopen jaar. 

Ondanks de wijziging van de contributiedifferentiatie door de nieuwe statuten wordt er 

voor 2017 geen contributieverandering nodig geacht. 
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Uitgaven 2016 

Bedrijfskosten     €    6.078,65 

Reiskosten    €    5.156,78 

Bestuurskosten          €    9.300,33 

Secretariaat                   €    6.867,97 

Leden                            €    1.100,00 

Website                         €    3.359,59 

ALV + Heidag                                         €    5.197,71 

Symposia 2015 + 2016 + 2017       €  26.487,54   

Refereerbijeenkomst 2016  €    1.799,97 

Public Relations                                    €       203,29 

Commissies    €    3.950,59 

kosten tbv stichting                             €          36,30 

Beheerskosten GAIA                           €        797,58 

Kosten accreditatiecommissie         €    2.347,15 

Totaal                                      €   69.538,72  

 

Inkomsten 2016 

Leden                                €  54.118,05 

Website                                 €       145,88 

Symposium 2015+ 2016   €  17.925,00 

 referaatbijeenkomst 2016    €        150,00 

ICT training voor begeleiders  €        200,00 

Refereerbijeenkomst 2016   €         150,00 

GAIA                                         €     9.161,94 

Totaal                                       €  81.700,87 

 

De kosten om de website te vernieuwen zijn betaald uit het eigen vermogen van de 

vereniging. Het totaalbedrag voor deze nieuwe website bedraagt  € 25.817,65 

 

Saldo Betaalrekening per 31-12-2015   : € 73.432,77 

Saldo Betaalrekening per 31-12-2016   : € 19.777,32 

 

Saldo Vermogenspaarrekening per 31-12-2015  : €  31.508,23 

1-1-2016 Rente                                                                 : €        260,15 

29-2-2016  boeking vanuit betaalrekening                          : €   40.000,00 

Saldo Vermogenspaarrekening per 31-12-2016  : €  71.768,38 
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Begroting 2017  

                                       Inkomsten                       Uitgaven 

Bedrijf                                                                      €   6.000,00 

Reiskosten       €   5.000,00 

Bestuur                                                                    €   9.500,00 

Secretariaat                                                          €   7.000,00 

Leden                             €  40.000,00   

Website                                        €   3.000,00 

Commissies                                     €   4.000,00 

Symposia/sponsoring       €  20.000,00   € 30.000,00 

GAIA    €  10.500,00 

JVVG        €   1.000,00 

ALV/Heidag                                                                                   €    4.000,00 

Bankreserves       €    1.000,00 

   

Totaal                             €  70.500,00                € 70.500,00 

 

Het abonnement op het digitale tijdschrift Journal of Addiction Medicine wordt het eerste 

jaar als lustrumcadeau aangeboden voor ereleden, gewone leden en aspirant leden. De  

kosten van € 6.000,--  zijn al begroot met het lustrumsymposium en worden betaald uit het 

vermogen van de vereniging.  

                                       

Veranderingen  

Tijdens de ALV op 17 maart 2016 heeft het bestuur afscheid genomen van Marieke van 

Balkom en Ronald Eschweiler als bestuurslid. Op dezelfde ALV is Ineke van Noord 

gekozen tot nieuw bestuurslid. Ook dit jaar was er zo veel mogelijk een 

vertegenwoordiging van de juniorvereniging (JVVG) als toehoorder aanwezig bij de 

bestuursvergaderingen. 

Op de ALV van 2016 zijn de wijzigingen van de statuten aangenomen, welke nieuwe 

versie inmiddels de notaris is gepasseerd en dus vanaf 1-1-2017 van kracht zal zijn. Het 

bestuur is onderzoek aan het doen welke gevolgen dat heeft voor o.a. de begroting 

vanwege de nieuwe definiëring van gewone en buitengewone leden. Dat dit overzicht 

niet meteen te krijgen is, heeft te maken met het feit dat het bestuur geen inzicht heeft in 

het profielregister van de KNMG en omdat de leden niet allen het secretariaat hun 

actuele(veranderde) gegevens hebben verstrekt. Het een en ander zoals al op de ALV 

besproken, zal gevolgen hebben voor de begroting van 2017. 

 Het aantal leden stond op 1-1-2016 op 218 en op 31-12-2016 op 209. Er waren 17 

opzeggingen, waarvan 9 “’normale”’ opzeggingen en 8 opzeggingen als gevolg van de 

acties van het incassobureau. Wij kregen 9 nieuwe inschrijvingen. De vereniging telt 6 

ereleden en 9 vrienden.  
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Agenda planning 2017  

 

 Algemene Leden Vergadering 9 maart 2017 

 

 Bestuursvergaderingen 

- 25 januari 2017 

- 22 februari 2017 

- 22 maart 2017  

- 12 april 2017 

- 10 mei 2017 

- 14 juni 2017 

- 12 juli 2017  

- 23 augustus 2017  

- 13 september 2017  

- 11 oktober 2017 

- 15 november 2017  

- 13 december 2017 

Er vindt tevens telefonisch overleg plaats tussen twee bestuursvergaderingen. 

• Nascholing 

- 9 februari 2017: VVGN symposium ter gelegenheid van het afscheid van Wim van 

den Brink in het AMC 

 
 

- 9 maart 2017: VVGN refereerbijeenkomst in het AMC 

- 25 maart 2017: KNMG Carrièrebeurs in de Brabanthallen  

- 6 april 2017: ICT begeleiders training bij Iriszorg te Arnhem 
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- 12 april 2017: Cursus Farmacotherapie en verslaving bij het Andes College 

- 31 mei 2017: Maak de zorg rookvrij 

- 28 september 2017: VVGN symposium 

- November 2017: Studiemiddag VVGN/NVvP 
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Aandachtsgebieden 2017 

Eisen voor herregistratie  

De verslavingsarts KNMG zal -los van de aankomende BIG herregistratie- iedere 5 jaar 

geherregistreerd dienen te worden bij de Registratiecommissie Geneeskundig 

Specialismen (RGS). Dit is noodzakelijk wil men de 'titel' verslavingsarts KNMG 

behouden. 

Voorwaarde is het behalen van 200 accreditatie-uren in de 5 voorafgaande jaren 

(middels bijvoorbeeld bezoek van symposia, volgen van e-learning, ICT en overige 

individuele deskundigheidsbevordering) en een afsluitende kwaliteitsvisitatie.  

Het is aan onze leden goed aan te raden om zelf in het GAIA systeem bij te houden waar 

men staat in het urenaantal en of de verhoudingen binnen het toekennen van deze uren 

kloppend zijn. Er mag bijvoorbeeld maar een maximaal aantal uren nascholing buiten 

het eigen vakgebied meetellen.  

Info: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/wat-is-

het.htm  

Verslavingsgeneeskunde opleiding  

Deze wordt uitgevoerd door het Radboud Centrum voor Sociale wetenschappen te 

Nijmegen (RCSW). Dit jaar is de erkenning als opleidingsinstelling weer voor een 

periode van 5 jaar verlengd. 

Dit jaar is er in september weer een opleidingsgroep gestart van 15 aios. Op 29 maart 

2017 zal de diploma-uitreiking plaats vinden van de groep gestart in 2015. Vorig jaar is 

er door het bestuur, aios, opleiders en opleidingsinstituut een nieuwe versie van het 

opleidingsplan gemaakt en dit is in september 2016 door het CGS goedgekeurd. Ook is er 

inmiddels een opvolger gevonden voor Professor Cor de Jong, die met emiraat gaat. Het 

nieuwe hoofd van het opleidingsinstituut vanaf 1-1-2017 is Mary Janssen van Raay. Zij 

wordt daar bijgestaan door Olga van de Wal en Lieke van Bochum. 

Op de VVGN website staat een filmpje van opleider Loes Terra Hanck. 

Kwaliteitseisen verslavingszorg  

De kwaliteitseisen zijn in wezen vastgelegd in het opleidingsplan van de VVGN. Daar zijn 

de competenties beschreven, waaraan een verslavingsarts zou moeten voldoen. 

Daarnaast zijn er de herregistratie-eisen van de RGS, die een voortdurende toets zijn 

voor de kwaliteit. Daarbij organiseert de vereniging 2x per jaar een symposium en 2 

refereerbijeenkomsten. Dit laatste verloopt moeizaam, door de geringe aanmeldingen 

van sprekers. Een bijdrage levert voor een verslavingsarts KNMG naast zijn 

aanwezigheid extra uren op voor zijn referaatbijdrage. Voor aios is het een mooi 

moment om een van de eisen vanuit de opleiding (het doen van een referaat 1 x per jaar) 

vorm te geven. Dit blijft een aandachtspunt van het bestuur. De ICT-bijeenkomsten zijn 

een andere manier om de kwaliteit vorm te geven naast het feit dat het een voorwaarde 

https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/wat-is-het.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/herregistratie/wat-is-het.htm
https://www.vvgn.nl/nascholing/master-in-addiction-medicine/?preview_id=285&preview_nonce=2d36f37556&_thumbnail_id=-1&preview=true
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is voor de herregistratie. Inmiddels zou GAIA zover moeten zijn dat de bijeenkomsten 

ingevoerd kunnen worden. Het optuigen van de kwaliteitsvisitatie blijkt een moeilijk 

proces en daar heeft het bestuur het voornemen dit jaar met een concreet voorstel te 

komen, wat mogelijk in een extra ALV voorgelegd zal worden. 

Regiebehandelaar – positie van de verslavingsarts  

Een van de – gewenste - gevolgen van de invoering van het kwaliteitsstatuut is dat 

verzekeraars nu alle gelijke eisen stellen m.b.t. regiebehandelaars. Hoewel de positie van 

de verslavingsarts KNMG ons inziens nog meer body moet krijgen, is wat op dit moment 

geldt al wel beter dan wat in het oorspronkelijke concept stond. Volgens dat concept zou 

een verslavingsarts immers alleen een rol als regiebehandelaar kunnen hebben tijdens 

een detoxificatie, maar onder voorwaarde dat er dan geen diagnostiek verricht mag 

worden.  

Hoewel het logisch mag lijken dat een verslavingsarts KNMG ook altijd een rol speelt in 

het MDO en daar altijd lid van is, is die rol op dit moment – ook in de verslavingszorg – 

alleen weggelegd voor psychiaters en klinisch psychologen.  

Het streven van de VVGN is om dat voor de sector verslavingszorg recht te zetten in de 

nabije toekomst. 

De verslavingsarts KNMG is bevoegd om op te treden als regiebehandelaar. Nog niet alle 

artsen hebben er voor gezorgd dat hun erkenning Verslavingsarts KNMG bekend is bij 

Vektis [die de AGB-codes toekent]. Opname in het register bij Vektis als verslavingsarts 

houdt niet in dat automatisch bekend is of iemand geregistreerd is als verslavingsarts 

KNMG: iedere arts moet daar zelf voor zorgen. 

Begin 2014 heeft de VVGN aan Vektis verzocht om de AGB-code Verslavingsarts alleen 

nog maar beschikbaar te laten zijn voor verslavingsartsen KNMG. Deze code is onder 

andere van belang voor declaraties naar verzekeraars, maar ook zorgvragers kunnen 

hiermee nagaan welke erkenningen een zorgaanbieder heeft. Vektis heeft echter 

besloten het bestand niet op te schonen en ook niet om een aparte code voor 

verslavingsartsen KNMG toe te kennen. 

Accreditatiecommissie 

Deze commissie beoordeelt aangeboden scholing op inhoud en relevantie voor 

verslavingsgeneeskunde. Met enige regelmaat komen er verzoeken van leden om een 

scholing in Nederland waarvoor geen aanvraag is ingediend, toch in aanmerking te laten 

komen voor accreditatie of om ongevraagd een scholing te beoordelen. Alleen 

scholingen waarvan de organisator een aanvraag tijdig heeft ingediend bij de VVGN (via 

GAIA), worden beoordeeld.  

Per 1 mei 2016 heeft CGS/RGS besloten dat de accreditatie-uren toegekend door het 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) mee tellen als nascholing binnen het 

eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking 
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en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en 

profielarts behoren. 

Indien een scholing in het buitenland is gevolgd, kan de deelnemer zelf een verzoek 

indienen, via GAIA. De aanvraag wordt inhoudelijk getoetst door de 

accreditatiecommissie. Voorwaarde is onder andere dat de scholing ten minste 

geaccrediteerd moet zijn door een medisch-wetenschappelijke vereniging. Als dit is 

gedaan door een zusterorganisatie (bijvoorbeeld ASAM), zal accreditatie overgenomen 

worden, overigens binnen de grenzen van het maximale aantal uren dat ook voor 

scholing in Nederland geldt. De buitenlandse nascholing dient binnen 6 maanden naar 

afloop van deze nascholing via GAIA worden ingediend.  

Op de website heeft de accreditatiecommissie de meest gestelde vragen vermeld. Heb je 

een vraag, bekijk dan eerst of deze vraag via de website al beantwoord kan worden. 

De commissie bestond in 2016 uit de volgende personen: Marieke van Balkom, Mary 

Janssen van Raay, Peter Vossenberg en Michel Wolters. 

In 2016 werden gemiddeld 7 aanvragen per maand ingediend bij de VVGN.  

Kwaliteitsvisitatie commissie  

In 2016 hebben we afscheid genomen van Marieke Helmus en Pieter Bodewits. We 

danken hun voor hun inzet. Met hun vertrek werd ons groepje erg klein en dat heeft 

invloed op de voortgang. 

Zodoende hebben we in de nieuwsbrief gevraagd om participatie en daar hebben al een 

aantal mensen enthousiast op gereageerd. 

Junior Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde  

Op 1 januari 2017 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het bestuur van JVVG 

in 2016 bestond uit: Sjeel Withaar, voorzitter; Wouter Gronheid, secretaris en Wouter-

Bas Halbersma, penningmeester. Het nieuwe JVVG bestuur bestaat uit: Jelmer Weijs en 

Jaap Tamming.  

 

PR-plan  

De VVGN werkt sinds 2015 met een -jaarlijks te actualiseren- PR plan. Kansen en 

bedreigingen voor ons mooie vakgebied worden in kaart gebracht en strategieën 

bedacht en uitgewerkt om met relatief beperkte middelen toch op een aantal relevante 

podia het werk van de VVGN en de verslavingsarts KNMG onder de aandacht te brengen. 

Zo is in de voorbij perioden op cruciale momenten contact geweest met invloedrijke 

politici of zijn bijvoorbeeld een aantal opiniestukken ter publicatie aangeboden. Ook de 

vernieuwde website is hierin een sterke verbetering.  

Mochten VVGN leden zelf PR kansen zien of krijgen horen wij dat graag terug. Belangrijk 

is om bij mediacontacten -zo mogelijk- de functie ('verslavingsarts KNMG') en de naam 

van onze wetenschappelijke vereniging te noemen. 
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Stichting Onafhankelijk Wetenschappelijk Onderzoek  

Op 25-11-2015  is de Stichting opgericht. Zij is operationeel gemaakt door het in gebruik 

nemen van een bankrekening. Zoals afgesproken zullen de gelden verkregen vanuit 

accreditatieaanvragen in de kas van deze stichting vloeien. Het bestuur bestaat uit Ad 

van Hoek, Han Luijkx en Michel Wolters. Momenteel wordt gewerkt aan de ANBI-

waardig maken van de stichting. Indien leden dus onderzoek willen doen en daar 

ondersteuning bij nodig hebben, dan kan een aanvraag gedaan worden. Doelstelling, 

opzet en bedrag voor ondersteuning van het onderzoek kan in een aanvraag aan het 

bestuur van de stichting gestuurd worden. Informatie is te vinden op de site van de 

VVGN. 

De aanvraag kan gericht worden aan het secretariaat van de VVGN (info@vvgn.nl ), die 

zal zorgdragen voor de voordracht aan het bestuur van de stichting. 

Website 

2016 is een druk jaar geweest en is er veel veranderd. Eagerly heeft voor ons een mooie 

website ontworpen en tegelijkertijd meegedacht met een modernisering van het logo. 

Authentieke elementen uit het logo zijn overgenomen in een transparant hedendaags 

design. De stap naar een moderne website is gemaakt. We denken dat de site veel 

overzicht en mogelijkheden biedt. De agenda wordt al veel bezocht en de nieuwsbrief 

wordt graag gelezen 

Tezamen met LinkedIn en Facebook hopen we op deze wijze het lid te voorzien van 

toegankelijke informatie en toegang tot nascholing en verdieping. In 2017 zullen we 

verder gaan met het uitwerken van social media en de website. 

Geerlingsprijs 

Prijs ingesteld door VVGN ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek in de 

verslavingsgeneeskunde. 

De prijs ter grootte van € 2.500 wordt toegekend aan een recente publicatie ( <2 jaar) 

van een onderzoek van belang voor de verslavingsgeneeskunde. De publicatie moet 

hebben plaats gevonden in een wetenschappelijk tijdschrift (peer reviewed).  

Auteurs, die in aanmerking komen, moeten lid zijn van de VVGN en profiel-geregistreerd 

verslavingsarts of in opleiding daarvoor. Artikelen kunnen ingezonden worden tot ½ 

jaar voor uitreiking van de prijs. Deze zal plaats vinden voor de eerste maal op de 

Algemene Ledenvergadering in 2018 ( dus inzendtermijn loopt tot 1 augustus 2017). De 

publicatie moet vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving profielregister 

Verslavingsgeneeskunde of het opleidingsregister, CV en lijst van publicaties. 

De publicaties worden beoordeeld door een 3-koppige jury, die een advies geeft aan het 

bestuur van de VVGN. 

De prijs wordt ten hoogste 1 x per 2 jaar uitgereikt en is afhankelijk van de beoordeling 

van de jury voor de Geerlingsprijs. 

mailto:info@vvgn.nl
https://www.vvgn.nl/
https://www.linkedin.com/company-beta/17883333/?pathWildcard=17883333
https://www.facebook.com/VVGN.NL/
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De prijs wordt toegekend om verder wetenschappelijk onderzoek te stimuleren of kan 

ter besteding aangewend worden voor na-/bijscholing. 

Voordrachten voor de prijs kunnen gezonden worden naar info@vvgn.nl . 

Er is dit jaar geen artikel aangeboden voor de Geerlingsprijs. Wel is bij verdere discussie 

binnen het bestuur besloten om bestuursleden uit te sluiten van deelname aan de 

mededinging naar deze prijs. 

Nascholing en symposia  

De kennis van verslavingsartsen KNMG op het gebied van preventie, diagnostiek en 

behandeling van verslavingsproblematiek – somatisch en psychiatrisch zal op peil 

gehouden worden middels nascholing. Patiënten/cliënten zullen hiermee ook meer dan 

voorheen verzekerd kunnen zijn van een goede medische behandeling van hun 

verslavingsprobleem. 

Het symposium biedt ons de gelegenheid om bondig en op hoog niveau te worden 

geïnformeerd over de laatste stand van zaken binnen de verslavingszorg. Het symposium 

is een interessante gelegenheid om op een interactieve manier kennis te maken met 

diverse invalshoeken van een bepaald thema en dit uit te diepen. 

In 2016 heeft de VVGN op 29 september het symposium georganiseerd “Zwangerschap 

en verslaving”. Het symposium werd geopend door René Héman, voorzitter van 

artsenfederatie KNMG. Het programma bestond uit kennisgerichte onderwerpen als FAS 

en de veranderende farmacokinetiek van psychofarmaca tijdens de zwangerschap, via de 

gevolgen van roken en een presentatie van de actieve Rotterdamse aanpak van verslaafde 

zwangere vrouwen, tot de toetsing van de kind check en de begeleiding en dilemma’s bij 

zwangere met verslaving- en psychiatrische problematiek.  

Afsluitend kwamen Geert Dom en Mary Janssen van Raay verslag doen van enige 

hoogtepunten van de ESBRA/ISBRA. 

 

Op dinsdagmiddag 11 oktober 2016 vond voor de eerste maal een gezamenlijk door de 

VVGN en NVVP georganiseerde studiemiddag plaats. Het aantal inschrijvingen door 

verslavingsartsen KNMG en psychiaters bleef van tevoren helaas wat achter, maar de 

fraaie kapelzaal op het 'van Arkel' terrein in Den Bosch was op de middag zelf toch aardig 

gevuld. Thema was het relatief onbekende en nieuwe terrein van de 

'gedragsverslavingen'. Er waren die middag interessante en interactieve bijdragen van 

Laura de Fuentes (gamen), Anneke Goudriaan (gokken), Gert Jan van Zessen (seks) en 

Anton Scheurink (compulsief overeten en anorexia). De organisatoren vonden de opzet 

voor herhaling vatbaar. 

Verder heeft de VVGN een tweetal refereerbijeenkomst georganiseerd. Begin 2016 bij 

Vincent van Gogh Instituut en in juni bij Tactus Verslavingszorg in Deventer. Deze 

refereerbijeenkomsten zijn gratis voor de VVGN leden. Beide bijeenkomsten zijn door 

zo’n 40 verslavingsartsen KNMG bijgewoond.  

mailto:info@vvgn.nl
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De VVGN wil graag in de toekomst deze refereerbijeenkomst bij verschillende 

verslavingsinstellingen blijven organiseren. We merken wel dat het heel moeilijk is om 

een programma voor de refereerbijeenkomst vol te krijgen.  

In samenwerking met dhr. Dumont heeft de VVGN op 10 februari 2016 de 2e cursus 

“Farmacologie en verslaving” bij Delta te Poortugaal georganiseerd. Ook deze cursus zat 

binnen enkele dagen al vol. Gezien de grote belangstelling zullen wij deze cursus wederom 

organiseren op 12 april 2017. 

 

In 2017 zal de VVGN het volgende organiseren en bijwonen: 

 9 februari 2017: VVGN symposium ter gelegenheid van het afscheid van Wim van 

den Brink in het AMC 

 9 maart 2017: VVGN refereerbijeenkomst in het AMC 

 25 maart 2017: KNMG Carrièrebeurs in de Brabanthallen  

 

 

 6 april 2017: ICT begeleiders training bij Iriszorg te Arnhem 

 12 april 2017: Cursus Farmacotherapie en verslaving bij het Antes College 

 31 mei 2017: Maak de zorg rookvrij 

 28 september 2017: VVGN symposium 

 November 2017: studiemiddag VVGN/NVvP 
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Bijlage I: Doelstelling/ Visie VVGN  

De doelen van de VVGN staan geformuleerd in de statuten van de vereniging (art. 2): de 

Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de 

verslavingsgeneeskunde in wetenschappelijke zin.  

Zij tracht dit onder meer te bereiken door het definiëren van het vakgebied 

verslavingsgeneeskunde; het bevorderen van deskundigheid, professionaliteit en het 

methodisch overdraagbaar maken van verworvenheden binnen de 

verslavingsgeneeskunde, waar mogelijk in samenwerking met andere instituten; het 

toezicht houden op de opleiding van verslavingsartsen; het ontwikkelen van activiteiten 

waarmee de leden kunnen worden voorzien van actuele inhoudelijke informatie 

aangaande de verslavingsgeneeskunde.   
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Bijlage II: Functie en taken vereniging      

 

1. Informeren en vertegenwoordigen leden 

2. Kwaliteitsverbetering; organiseren symposia, meewerken wetenschappelijk 

onderzoek, formuleren kwaliteitseisen. 

3. Netwerken  
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Bijlage III: VVGN bestuur 

     

 

Peter Vossenberg 
Voorzitter 

  

Ad van Hoek 
Secretaris 

  

Rouhollah Qurishi 
Penningmeester 

  

Han Luijkx 
Bestuurslid 

  

 

Michel Wolters 
Bestuurslid 

  

  

Wilco Sliedrecht 
Bestuurslid 

 

 

Robert van de Graaf 
Bestuurslid 

  

  

Ineke de Noord 
Bestuurslid 
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Bijlage IV: Inzet leden 2016 namens de VVGN 

 

Accreditatiecommissie 

Peter Vossenberg, Marieke van 
Balkom, Mary Janssen van Raay 
en Michel Wolters  

Kwaliteitsvisitatiecommissie 
Ronald Eschweiler,  Michel 
Wolters en Ad van Hoek 

Actualiteit van de LESA Stoornissen in het gebruik van 
alcohol 

Sjacco van Iwaarden en Emile 
Mulder  

Alliantie Nederland Rookvrij Robert van de Graaf 

Commissie Uitgerookt 

Trudi Tromp, Marieke Helmus, 
Robert van de Graaf en Josette 
Slingerland 

Werkgroep "Revisie richtlijn Detox" 

Michel Wolters, Rouhollah 
Qurishi, Mente van der Beek, 
Thomas Knuijver, Tamara Schoof, 
Mary Janssen van Raay, Monique 
Bongaerts en Hans Post 

Evaluatieonderzoek Verslavingszorg in Beeld Han Luijkx 
Expert aan het project "Doorbraak HCV in de 
verslavingszorg"  

Nel van Zanten en Nelly van der 
Gaarden 

Expertgroep "Revisie richtlijn Detox" Peter Vossenberg en Ad van Hoek 

Herziening Opleidingsplan 

Marieke van Balkom, Josette 
Slingerland, Hans Post en Ad van 
Hoek 

Klankbordgroep van de "Multidisciplinaire richtlijn 
niet-opioïde drugs" Mary Janssen van Raay  

Landelijk Expertisecentrum voor Dubbele Diagnose  
Wilco Sliedrecht en Jeanette van 
de Merwe 

Partnership Stoppen met Roken Robert van de Graaf 

Projectgroep "Revisie richtlijn Detox" Ad van Hoek 

RGS agenda lid 
Natalja Nobel – Kozinskaja en 
Hans Post 

Samenwerkingsafspraken GGZ Eerstelijns / LESA Wilco Sliedrecht 
Tweede ronde Doorbraakproject "Opsporing van HCV 
in de verslavingszorg" Nel van Zanten 

Visitators instelling/opleiders 
Ad van Hoek, Miriam Voskamp en 
Peter Vossenberg 

Werkgroep lid MDR niet-opioïde drugs Peter Vossenberg 
Werkgroep Richtlijn Behandeling van 
Tabaksverslaving en stoppen met roken Robert van de Graaf 

Werkgroep van de Zorgstandaard ADHD 
dhr. D. Obdradov / Ineke de 
Noord 

Stuurgroep van Resultaat Scoren Sjacco van Iwaarden 

Task Force VWS Rookvrije Start Josette Slingerland 



 

22 

 

Zorgstandaard Alcohol- en Opiaatverslaving 
Peter Vossenberg en Ronald 
Eschweiler 

Werkgroep Addendum ‘Stoppen met Roken voor 
zwangere vrouwen’ en ondersteuning bij Richtlijn 
Behandeling van Tabaksverslaving en stoppen met 
roken ondersteuning Josette Slingerland 

Gepast vervoer voor personen met verward gedrag 

Peter Vossenberg – agendalid 
Jeanette van de Merwe – lid 
begeleidingscommissie 

Overleg met 2e kamer over problematiek van 
kalmeringsmiddelen en verslaafde gebruikers Wilco Sliedrecht en Han Luijkx 
Klankbordgroep CAO onderhandelingen van LAD Ad van Hoek 

Zorg Instituut Nederland: kwaliteitsstatuut 
Peter Vossenberg en Robert van 
de Graaf 

Stuurgroep Hepatitis Peter Vossenberg 
 

 

  



 

23 

 

 

Bijlage V: Samenwerkingsverbanden en internationale 

contacten  

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Public Health Federation (NPHF), 

Alliantie Nederland Rookvrij en Partnership stoppen met roken. De vereniging is 

vertegenwoordigd in de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De 

VVGN is tevens betrokken bij de oprichting van EUFAS: European Federation of 

Addiction Societies (www.eufas.net). Tevens is de VVGN geaffilieerd met ISAM 

(International Society of Addiction Medicine). 


