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Voorwoord: een terugblik en een blik vooruit  
 

Terugblik 2017 

Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met een onderzoek door het Capaciteitsorgaan naar 
de behoefte aan verslavingsartsen KNMG. De VVGN is hierbij betrokken. De raming door het 
Capaciteitsorgaan is van belang om in te kunnen schatten hoe groot de opleidingscapaciteit 
moet zijn maar kan ook een rol gaan spelen bij besluitvorming rond de financiering van de 
opleiding.  

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. Het lijkt er op dat de verzekeraars inderdaad door de instellingen ingediende 
kwaliteitsstatuten en professionele statuten hebben geaccepteerd. In principe zouden er 
geen grote verschillen moeten zitten tussen de documenten van de instellingen.  

De VVGN is begonnen om in die documenten te kijken hoe de positie van de verslavingsarts 
KNMG geborgd. De verslavingsarts KNMG kan regiebehandelaar zijn in praktisch alle 
situaties waarin verslaving de primaire diagnose is, niet alleen als er (veel) somatische 
problemen zijn. 

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 was om de opzet hiervan in 2017 rond te hebben. Dit proces heeft echter grote 
vertraging opgelopen. Om die reden is het bestuur eind 2017 in overleg getreden met de 
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het College Geneeskundige 
Specialismen (CGS). Hoewel kwaliteitsvisitatie een verplicht onderdeel is voor herregistratie, 
is aan het CGS verzocht te overwegen om degenen die in 2018 en 2019 zich moeten 
herregistreren, in die jaren vrij te stellen van de verplichte kwaliteitsvisitatie. 

Het bestuur heeft van een aantal leden vragen gekregen over de verplichte herregistratie 
voor het BIG-register. Een herregistratie voor het profiel verslavingsarts KNMG betekent niet 
dat men dan ook voor het BIG-register weer geregistreerd blijft: dit is een aparte procedure.  

Er zijn ook veel vragen gekomen over de Intercollegiale Toetsing (ICT). De VVGN heeft er 
voor gekozen om, naar analogie van de werkwijze bij huisartsen, activiteiten m.b.t. ICT in te 
laten voeren door erkende ICT-groepen in plaats van invoering door iedere deelnemer 
afzonderlijk. De administratieve hordes die hierbij genomen moesten worden, bleken echter 
groter dan wij in eerste instantie hadden ingeschat. Hierdoor kon pas eind 2017 een begin 
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gemaakt worden met invoering in GAIA. Inmiddels hebben alle erkende procesbegeleiders 
bericht gekregen over hoe ICT ingevoerd kan worden. 

Ook in 2017 wordt de VVGN regelmatig gevraagd om een bijdrage te leveren aan richtlijnen 
en zorgstandaarden. Daarnaast krijgt de vereniging verzoeken om commentaar op richtlijnen 
rond problemen die raakvlakken hebben met ons werkterrein. 

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 deze 
contacten is dat vanaf begin 2017 onze leden als onderdeel van het lidmaatschap van de 
VVGN toegang hebben gekregen tot de elektronische uitgave van JAM. Om toegang te 
hebben moet men zich eenmalig registreren. Helaas blijken niet alle adressen, waaronder 
ook e-mail adressen, in de administratie van de VVGN te kloppen. 
 

Vooruitblik 2018 
 
Voor een groot aantal verslavingsartsen KNMG is 2018 het jaar waarin ze zich voor het 
eerst moeten herregistreren. Enkele maanden voor de datum waarop dit moet gebeuren, 
zal de RGS informatie hierover sturen. De VVGN speelt in deze procedure overigens geen 
rol. 

Dit jaar komt ook de rapportage van het Capaciteitsorgaan uit. Dit rapport vormt 
hopelijk mede een basis om de financiering van de opleiding tot verslavingsarts te 
verbeteren. Nu is de financiering nog afhankelijk van de instelling waar de aios 
verslavingsgeneeskunde werkzaam is. Samen met onder andere GGZ Nederland zijn 
eerder al stappen gezet om financiering voor de opleiding te krijgen die niet afhankelijk 
is van de instellingen.  

Aandachtspunt voor de VVGN zal dit jaar ook de te verwachten evaluatie zijn van het 
regiebehandelaarschap (kwaliteitsstatuut en professioneel statuut). 

De opleiding tot verslavingsarts bestaat sinds 2007, het profiel verslavingsarts sinds 
2012. Het bestuur maakt dit jaar ook een begin met het verder uitbouwen van de 
opleiding en verdere erkenning van ons vakgebied. Dat zal waarschijnlijk niet een snel 
resultaat opleveren. 

 

Peter Vossenberg 
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Jaarverslag 2017  
 
Jaarrekening 2017 
 
In tegenstelling tot andere jaren laat de jaarrekening van 2017 een tekort zien van 
11.229 euro. Bij nadere analyse van deze cijfers zijn de overschrijdingen als volgt te 
verklaren: 

- De bedrijfskosten zijn hoger dan begroot o.a. doordat we een nieuwe verzekering 
hebben afgesloten( wettelijke aansprakelijkheidsverzekering).  

- ALV+ heidag:  de kosten van met name de catering van de ALV zijn de reden van 
de overschrijding. Omdat er nog geen afzonderlijke kostenpost is voor de ALV zal die 
voor 2018 worden opgevoerd in de begroting om een duidelijk overzicht te bevorderen.  

- Symposia /refereerbijeenkomsten: Ook de uitgaven van de symposia en 
refereerbijeenkomsten overschreden de begroting, maar de afrekeningen van de 
symposia 9-2-2017 en 21-9-2017 en de studiemiddag 23-11-2017samen met de 
psychiaters blijken kostendekkend. Op de begroting van 2018 zal een post Symposia 
opgenomen worden die een geschat risico weergeeft, dat het organiseren van een 
symposium kan vormen voor de begroting van de vereniging en niet de gehele begroting 
van de symposia. 

-  De ICT-groepsbegeleiderscursus was niet begroot (€ 3.838), maar is voor het 
grootste gedeelte gedekt door de inkomsten (€ 3.000). Ook deze post zal voor komend 
jaar voor een bedrag begroot worden als de inkomsten de uitgaven niet zouden dekken.  

- PR: deze post valt op bij de uitgaven, omdat hij niet was begroot maar deze zal 
ook als afzonderlijke post in de begroting van 2018 worden opgenomen. Het is te 
verwachten dat deze kosten structureel zullen worden en zullen gaan toenemen.  

- Commissies: hieronder vallen de commissie UITGEROOKT en de 
accreditatiecommissie. Deze laatste neemt het grootste deel voor haar rekening, o.a. 
door de herinrichting van GAIA en de tijd, die het zorgvuldig volgen van het gehele 
accreditatieproces kost aan het secretariaat en de commissieleden. 

- JAM: het abonnement was naar aanleiding van het jubileum van de vereniging 
aan de leden, die dit wensten toegestuurd. Met ingang van dit jaar neemt de vereniging 
de kosten niet meer voor haar rekening, zoals ook aangegeven op de ALV. Dit betekent 
dat we als vereniging het abonnement zullen opzeggen en dat leden die dit willen het op 
eigen naam kunnen nemen. Helaas waarschijnlijk wel met hogere kosten. 

- Stichting Onafhankelijk Onderzoek: Het bedrag is het restant van de inkomsten 
uit GAIA ( minus de kosten), welk bedrag van de verenigingsrekening naar de rekening 
van de Stichting Onafhankelijk Wetenschappelijk Onderzoek wordt overgemaakt. 

Voor het uiteindelijke positieve resultaat zorgen o.a. de inkomsten vanuit GAIA, waarvan 
het overschot (inkomsten minus kosten) overgeboekt zal gaan worden naar de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek zoals eerder in de ALV besloten 
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Uitgaven 2017 

Omschrijving Werkelijke uitgaven Begroot 2017 
Bedrijfskosten    €                        6.272,97   €                        6.000,00  
Reiskosten  €                        2.582,05   €                        5.000,00  
Bestuurskosten         €                        6.909,11  €                        9.500,00 
Secretariaat                  €                        6.349,37   €                        7.000,00  
Website onderhoud  €                        3.431,55   €                        3.000,00  
ALV   €                        4.059,59  €                        3.000.00 
Heidag  €                        1.160,70  €                        1.000,00 
Symposia/referaten 2016 + 2017  €                      37.515,86   €                      30.000,00  
ICT training voor begeleiders  €                            838,13   €                            
PR (inclusief KNMG Carrierebeurs)  €                        1.463,33   €                          
Commissies                 €                        5.386,99   €                        4.000,00  
JVVG  €                                     -     €                                     -    
JAM  €                        1.573,85   €                         
Restant GAIA-gelden naar rek SBWO  €                        4.409,10  €                         
Bankreserves  €                                     -     €                       1.000,00 

Totaal                             €                      81.952,60 
 
€                      70.500.00 

 

Inkomsten 2017 

Omschrijving Werkelijke inkomsten Begroot 2017 
Leden                              €                        44.250,00   €                        40.000,00  
Symposia/referaten 2016 + 2017  €                        37.960,00   €                        20.000,00  
GAIA                                        €                          9.374,51   €                        10.500,00  

  €                        91.584,51   €                        70.500.00 
 
 
Saldo Betaalrekening per 31-12-2016   : € 19.777,32 
Saldo Betaalrekening per 31-12-2017   : € 33.818,28 
 
Saldo Vermogenspaarrekening per 31-12-2016  : €  71.768,38 
1-1-2017 Rente                                                                 : €        262,04    
Saldo Vermogenspaarrekening per 31-12-2017  : €  72.030,42 
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Begroting 2018  
 

  Inkomsten  Uitgaven  
Bedrijfskosten     €                         6.500,00  
Reiskosten   €                         5.000,00  
Bestuurskosten          €                         9.000,00  
Secretariaat                  €                         7.000,00  
Website 
onderhoud   €                         4.000,00  
ALV   €                         4.000,00  
Heidag   €                         1.000,00  
Symposia + 
referaten   €                         1.000,00  
ICT training voor 
begeleiders   €                         1.000,00  
PR    €                         3.000,00  
Commissies                  €                         5.500,00  
Kwaliteitsvisitatie   €                         1.000,00  
JVVG   €                         1.000,00  
Onvoorzien   €                         1.000,00 
Leden oud                €                42.875,00  
Leden nieuw €                51.450,00  
   €                      50.000,00  

 
Zoals al eerder aangegeven zal zijn er een aantal nieuwe kostenposten opgevoerd om de 
inzichtelijkheid van de uitgaven te verbeteren. Omdat we komend jaar de externe 
kwaliteitsvisitatie moeten gaan vormgeven zal dit waarschijnlijk kosten met zich 
meebrengen voor de inrichting van GAIA en voor de commissie, die ervoor is samengesteld. 
De conclusie van het overzicht van de begroting en de geschatte inkomsten van 2018 heeft 
het bestuur doen besluiten om de ALV voor te stellen om de contributie te verhogen met 50 
euro. De contributie is de laatste 5 jaar ongewijzigd gebleven, uitgezonderd de verlaging 
voor aspirant- en buitengewone leden. Tijdens de vorige ALV was reeds gemeld dat de 
nieuwe contributiedifferentiatie mogelijk gevolgen zou kunnen hebben in de toekomst voor 
de contributie, wat nu dus bewaarheid wordt. 
 
Niet bij alle verslavingsartsen is bekend dat de contributie voor beroepsverenigingen als 
beroepskosten aftrekbaar zijn van de belastingen en ook dat het in de CAO beschreven is 
hoe de werkgever hier mee om moet gaan:  
Cao GGZ 2017-2019 Hoofdstuk 11 F, art. 2 en 3 - De contributie voor de beroepsvereniging is 
in hoofdstuk 11 F – ‘Vrije ruimte werkkostenregeling’ van de Cao GGZ verplicht in de vrije 
ruimte van de werkkostenregeling opgenomen en kan daarmee dus (onbelast) worden 
vergoed.  http://www.lad.nl/CAO/CAO_Documenten/LAD-
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overzicht%20Teruggave%20contributie%20via%20uw%20werkgever%20(oktober%202017).
pdf. Dit geeft dan ook een voordeel voor de medewerker. 
Omdat er elk jaar veel inspanning geleverd moet worden om uiteindelijk de contributie 
volledig te innen, zou het voor de penningmeester gemakkelijker zijn als de leden zoveel 
mogelijk zouden betaling met automatische overschrijving. 
                                       

Veranderingen  
 
De samenstelling van het bestuur was na de ALV 2017 ongewijzigd. Echter in augustus 
2017 heeft R. Qurishi, penningmeester vanwege familieomstandigheden zijn functie 
neergelegd, welke functie verder door de secretaris wordt waargenomen tot na de ALV 
in april.  

Het aantal leden stond op 1-1-2017 op 197 en op 31-12-2017 op 198. Er waren 12 
opzeggingen. Wij kregen 13 nieuwe inschrijvingen. De vereniging telt 9 ereleden, 154 
gewone leden, 19 buitengewone leden, 16 aios. Daarnaast staan13 personen als 
vrienden geregistreerd.  
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Agenda planning 2018 

 

 Algemene Leden Vergadering 12 april 2018 
 

 Bestuursvergaderingen 
- 17 januari 2018 
- 21 februari 2018 
- 21 maart 2018  
- 11 april 2018 
- 16 mei 2018 
- 13 juni 2018 
- 11 juli 2018  
- 29 augustus 2018  
- 19 september 2018  
- 17 oktober 2018 
- 14 november 2018  
- 12 december 2018 

Er vindt tevens telefonisch overleg plaats tussen twee bestuursvergaderingen. 

• Nascholing 

- 12 april 2018: Refereerbijeenkomst, Antes Rotterdam 
- 14 juni 2018: VVGN zomercongres, NBC Congrescentrum Nieuwegein 
- Oktober / november 2018: VVGN najaarscongres 
- November 2018: Studiemiddag VVGN/NVvP 
- Cursus Farmacotherapie en Verslaving (basis en/of verdieping) 
- ICT Procesbegeleiders boostertraining 
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Aandachtsgebieden 2018 

 

Eisen voor herregistratie  
 
In juli 2013 is het profielregister verslavingsarts KNMG geopend. Vijf jaar later, in 2018, is de 
eerste groep aan de beurt om zich te herregisteren als verslavingsarts KNMG. Er is echter 
langere tijd onduidelijkheid geweest over de herregistratie-eisen, omdat de instructies 
hierover vanuit de RGS onduidelijk voor ons waren.  

De herregistratie-eisen staan geformuleerd in het kaderbesluit CHVG en het specifiek besluit 
Verslavingsgeneeskunde. 

Het bestaat uit:  

Een minimum aantal uren dat het beroep uitgeoefend moet zijn in de 5 jaar voorafgaande 
aan het herregistratiemoment (tenminste 16 uur per week),  

Deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten (tenminste 40 uur per jaar) 

Tenminste 3 van de 5 jaar deelgenomen aan intercollegiale toetsing. 

Omdat het bestuur de kwaliteitsvisitatie niet georganiseerd heeft gekregen, heeft zij bij de 
CGS hiervoor dispensatie aangevraagd voor de verslavingsartsen, die zich moeten laten 
herregistreren in 2018 en 2019. Het verzoek ligt momenteel ter besluitvorming voor aan het 
bestuur van de CGS. 

Dit neemt niet weg dat aan overige eisen wel voldaan dient te worden. Voor elk individueel 
lid is het van belang na te gaan in hoeverre voldaan is aan de herregistratie-eisen, of wat er 
het komend jaar nog nodig is om aan eisen te voldoen.  
 

Verslavingsgeneeskunde opleiding 
 
Deze wordt uitgevoerd door het Radboud Centrum voor Sociale wetenschappen te Nijmegen 
(RCSW). Begin 2018 is een opleidingsgroep van maar liefst 22 aios gestart. In het najaar zal 
de huidige opleidingsgroep afstuderen. Hoofd van de opleiding is Mary Janssen van Raay. Zij 
wordt daar bijgestaan door Olga van de Wal en Lieke van Bochum. 

Minimaal vier keer per jaar komen de praktijkopleiders bij elkaar in Nijmegen. Op 9 februari 
vindt een gezamenlijke ‘heidag’ met ook de hoofddocenten plaats.  

Momenteel wordt onderzocht of en hoe de opleidingsduur met een jaar verlengd kan 
worden. Hiermee wordt dan tegelijkertijd een kwaliteitsslag gemaakt.  
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Kwaliteitseisen verslavingszorg 

 
De kwaliteitseisen waaraan een verslavingsarts KNMG moet voldoen staan verwoord in het 
opleidingsplan van de VVGN. Omdat we nog steeds bezig zijn met onze positiebepaling als 
verslavingsarts binnen de verslavingszorg heeft het bestuur in samenspraak met het 
opleidingsinstituut van RCSW een traject ingezet om te verkennen of we onze profielregister 
niet kunnen (laten) omzetten naar een specialistenregister. Een van de stappen, die daar ook 
onderdeel vanuit maakt is de aanvraag bij VWS om de opleidingskosten uit het 
opleidingsfonds te laten financieren. Dit proces is nu in het stadium dat het capaciteitsfonds 
een advies gaat uitbrengen aan VWS over de ”noodzakelijkheid”” om de opleidingskosten te 
vergoeden. Een tweede stap is dat het opleidingsplan en het opleidingstraject herzien gaan 
worden, waarbij o.a. overwogen wordt de opleidingsduur met een jaar te verlengen. 

 

Regiebehandelaar – positie van de verslavingsarts 
 
In mei 2017 was het themanummer van Medisch Contact gewijd aan verslaving. Het artikel 
“Verslavingsarts is geen detoxmachine” geeft helder aan wat volgens de VVGN rol en positie 
van de verslavingsarts KNMG dient te zijn. Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut zoals 
die in 2017 voor het eerst gelden, zijn een eerste stap. Bij evaluatie en aanpassing ervan zal, 
zeker binnen de verslavingszorg, de rol van de verslavingsarts KNMG beter geborgd kunnen 
en moeten worden. Wij verwachten dat in 2018 een eerste evaluatie zal plaatsvinden. 

 
Accreditatiecommissie 
 
De accreditatiecommissie van de VVGN wordt gevormd door Marieke van Balkom, Mary 
Janssen van Raay, Michel Wolters en Peter Vossenberg. De commissie beoordeelt sinds 
2013 of na- en bijscholingsbijeenkomsten voldoen aan inhoudelijke en organisatorische 
eisen en kent accreditatie toe. De afgelopen jaren worden er steeds meer scholingen ter 
accreditatie aangeboden waarvan recent ook de beoordelingen van de ICT-groepen. In 
2017 zijn er  totaal 94 aanvragen ontvangen: 

 81 aanvragen zijn geaccrediteerd 
 9 aanvragen zijn afgewezen 
 4 aanvragen zijn op verzoek van aanbieder teruggestuurd 

Voor scholing in Nederland wordt accreditatie alleen toegekend op aanvraag van de 
organisatie. In het buitenland gevolgde nascholing kan ook in aanmerking komen voor 
accreditatie. Een van de voorwaarden is dat het nascholing is die in het organiserende 
land al geaccrediteerd is voor artsen. De accreditatiecommissie van de VVGN beoordeelt 
vervolgens of en voor hoeveel uur het programma relevant is voor verslavingsartsen. Er 
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wordt geen accreditatie verleend als het programma niet (deels) gericht is op het 
vakgebied verslavingsgeneeskunde.  

Sinds kort kan ABAN-geaccrediteerde nascholing ook meetellen als nascholing binnen 
het eigen vakgebied. Dit wordt dan niet meer apart voorgelegd aan de 
wetenschappelijke verenigingen. Het wordt ook niet vermeld in de nascholingsagenda 
van de VVGN. 

E-learning kan eveneens in aanmerking komen voor accreditatie. Dit geldt overigens 
alleen voor e-learning waarvan het format is geaccepteerd door het Accreditatie Bureau 
Format E-Learning (ABFE) 

 

Kwaliteitsvisitatie commissie 
 
Na de instelling van het profielregister heeft het bestuur een commissie ingesteld, die hier 
mee aan de slag is gegaan. Inmiddels is na een periode van stilte de commissie qua 
samenstelling vernieuwd en moet in de loop van dit jaar de stap naar een duidelijke externe 
visitatiemethode gezet worden. Eerder is als onderdeel van dit proces al eens de KISZ-lijst 
aan een aantal leden toegestuurd om deze uit te proberen. Wij proberen uiteraard niet het 
wiel opnieuw uit te vinden, van wel een methode te vinden, waarbij individuele visitatie 
gecombineerd kan worden met groepsvisitatie indien dit van toepassing is. Dit in lijn met de 
kwaliteitsvisitaties bij andere specialismen. 

Dit alles tegen de achtergrond van de aankondiging van de KNMG, dat per 2020 de 
visitatiemethode meer eenvormig en meer transparant moet verlopen, zal de commissie het 
komende jaar hard aan het werk moeten, mede omdat de collega’s, die zich per 2019 
moeten herregistreren in ieder geval hieraan zullen moeten deelnemen.  

Over de kwaliteitsvisitatie in het kader van de komende herregistratie in 2018 en 2019 
kan men lezen onder het hoofdstuk herregistratie. 

 

Junior Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde  
 
De JVVG bezoekt met enige regelmaat de bestuursvergaderingen en denkt mee vanuit 
het perspectief van de AIOS verslavingsgeneeskunde. Het JVVG bestuur bestaat uit 
Jelmer Weijs en Jaap Damming. 
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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. Ook in 2018 
leggen wij zo mogelijk op cruciale momenten contact met invloedrijke politici of worden er 
opiniestukken ter publicatie aangeboden. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de actuele 
‘politieke agenda’.  

In 2017 verscheen in het Medisch Contact een belangrijk artikel over de verslavingsarts als 
regiebehandelaar. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-
nieuws/artikel/verslavingsarts-is-geen-detoxmachine.htm  

De mogelijkheden op sociale media en de website worden ook steeds meer benut.  

Een van onze bestuursleden was het afgelopen jaar een aantal maal op TV te zien.  

In 2018 zullen enkele bestuursleden een mediatraining gaan volgen. 

 

Stichting Onafhankelijk Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Sinds de oprichting van de stichting is er geen verzoek gedaan om wetenschappelijk 
onderzoek door een verslavingsarts te financieel te ondersteunen. Wel kwam er een verzoek 
binnen van een verpleegkundig specialist. Dit is afgewezen, omdat dit niet binnen de 
doelstelling van de stichting viel. 

 

Website 

 
In 2016 is de website vernieuwd. Eagerly heeft een mooie website in Wordpress 
ontworpen en het afgelopen jaar zijn er kleine aanpassingen gemaakt. De samenwerking 
met Eagerly verloopt prettig en onze software wordt met regelmaat geactualiseerd. De 
nieuwsbrief lijkt van toegevoegde waarde voor communicatie naar de leden. De website 
wordt vaker bezocht, waarbij de agenda het meest populair is. Met de website, LinkedIn, 
Twitter en Facebook hopen we de leden op de hoogte te kunnen houden van de laatste 
ontwikkelingen in de verslavingsgeneeskunde, wat betreft de herregistratie en actuele 
mogelijkheden voor nascholingen. In 2018 zal de in 2017 ingezette lijn voortgezet 
worden.  
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Geerlingsprijs  
 
Sinds de oprichting van de stichting is er slechts een artikel ingediend, omdat dat echter na 
de indientermijn aangeboden werd is dit niet beoordeeld. Wij willen de leden erop wijzen 
dat de Geerlingsprijs na de beoordeling door een externe jury het bedrag van € 2.500 ter 
beschikking kan stellen om verdere persoonlijke ontwikkeling van de indiener te 
ondersteunen ( bv congresbezoek, training van de beroepscompetenties). 

 
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 2017 heeft de VVGN een tweetal symposia georganiseerd.  
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Op 9 februari 2017 bood de VVGN Prof. Dr. Wim van den Brink in het AMC te 
Amsterdam een goed bezocht afscheidssymposium aan. De VVGN wilde de 
indrukwekkende verdiensten van de vertrekkend hoogleraar – die eerlijk vertelde 
eigenlijk geen afscheid in de vorm van een symposium te willen – nog eens onder de 
aandacht brengen en hiermee wilden we ook eens expliciet onze grote waardering voor 
hem uitspreken.  
 
Op 21 september vond VVGN symposium behandelREGIEbehandelaar plaats. Ruim 
honderd gegadigden kwamen naar het congrescentrum in Nieuwegein voor een dag 
over detoxificatie; de richtlijn en de sterk ambulante praktijk vanuit verslavingsarts en 
verpleegkundig-specialist en de verslavingsarts als regiebehandelaar.  

Met een forum aan verslavingsartsen van diverse werkplekken en ruimte voor discussie 
en een inleiding in leiderschap en verandermanagement. Onderwerpen waar niet altijd 
veel aandacht naar gaat, maar we, als verslavingsarts KNMG met het 
regiebehandelaarsschap en onze positie in het kwaliteitsstatuut, wel nodig hebben. 
Naast deze onderwerpen werd ook de enquête onder verslavingsartsen belicht en 
bediscussieerd.  

 

Donderdagmiddag 23 november was de Hoop GGZ gastheer voor een gezamenlijk door 
de VVGN en de ‘sectie verslavingspsychiatrie’ van de NVvP georganiseerde 
studiemiddag. Het onderwerp was ‘iatrogene verslaving’, oftewel verslaving aan door 
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artsen voorgeschreven medicijnen. Er waren die middag interessante en interactieve 
bijdragen van Prof. Wim van den Brink (gebruik van Baclofen), Pieter Jan Carpentier 
(Methylfenidaat), Erik Paling (bijdrage over benzodiazepinen en hoe die afgebouwd 
kunnen worden) en Arnt Schellekens (opiaten; een groeiend probleem is het 
voorschrijven van deze zware pijnstillers met ook een groeiend aantal dodelijke 
slachtoffers). 
De middag was erg geslaagd en werd op inhoud, de zaal en verzorging zeer positief door 
de ruim 60 deelnemers geëvalueerd. 

Op 9 maart 2017 vond voorafgaand aan de ALV een refereerbijeenkomst plaats in het 
AMC te Amsterdam. Deze refereerbijeenkomst is gratis voor de VVGN leden. Ruim 40 
deelnemers hebben deze bijeenkomst bijgewoond. 

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 12 april 2017 voor de 3e keer de 
cursus “Farmacologie en verslaving” bij Antes College te Poortugaal georganiseerd. Ook 
deze cursus zat binnen enkele dagen al vol. Gezien de grote belangstelling zullen wij 
deze cursus of eventueel een verdiepingscursus wederom in 2018 gaan organiseren. 

Op 6 april 2017 vond de Training begeleiders toetsgroepen (Intercollegiale Toetsing - 
ICT) bij Iriszorg te Arnhem plaats. In totaal hebben 17 verslavingsartsen KNMG 
deelgenomen aan deze training. 

Op zaterdag 24 maart 2017 stond de VVGN met een stand op KNMG Carrièrebeurs in de 
Brabanthallen. Verslavingsartsen Loes Terra, Rouhollah Qurishi en aios Jelmer Weijs 
gaven namens de VVGN uitleg over de werkzaamheden van een verslavingsarts en de 
perspectieven van het vakgebied in de toekomst. Uiteindelijk hebben 32 mensen zich 
aangemeld voor een stage of een meeloopdag. 
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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 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 
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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 
Vertegenwoordigers in de Dutch Pain Society Loes Terra en Tamara Schoof 
Lid adviescommissie KNMG Mevrouw S. Haghshenas 
Adviesgroep van de Zorgstandaard ADHD Robert van de Graaf 
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Bijlage V: Samenwerkingsverbanden en internationale 
contacten  
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Public Health Federation (NPHF), 
Alliantie Nederland Rookvrij, Partnership stoppen met roken en Stuurgroep Hepatitis.  
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). 


