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Voorwoord: een terugblik en een blik vooruit
Terugblik 2019
Er is dit jaar hard gewerkt aan het vormgeven van de kwaliteitsevaluatie. De contouren zijn inmiddels
helder, de mensen die in de tweede helft van 2020 zich moeten herregistreren zullen als eerste hier
mee te maken gaan krijgen. Vanuit de RGS zijn inmiddels de betrokken verslavingsartsen KNMG
hiervan ook op de hoogte gebracht. De VVGN heeft zelf geen overzicht van geregistreerde
verslavingsartsen KNMG en deelname aan de kwaliteitsevaluatie speelt voor alle geregistreerde
verslavingsartsen KNMG. In een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) is verder vastgelegd dat
deelnemers accreditatiepunten krijgen voor deelname aan de evaluatie.
Het opleidingsplan van de VVGN is inmiddels een aantal jaren oud, samen met het opleidingsinstituut
wordt gewerkt aan een grondige herziening. En in 2019 is voor het eerst externe financiering
beschikbaar gekomen voor een aantal mensen die in september 2019 gestart zijn met de opleiding
Verslavingsgeneeskunde.
In 2019 zou het Kwaliteitsstatuut herzien worden. De VVGN is hier niet rechtstreeks bij betrokken,
overigens geldt dat voor meer partijen. Wel kunnen we input leveren, maar wat hiermee gedaan
wordt is nog de vraag. De partijen die wél rechtstreeks betrokken zijn, blijken er tot nu toe nog
steeds niet uit te zijn.
Inmiddels is er toch nog vrij snel, een nieuwe cao GGZ tot stand gekomen, met daarin een aantal
verbeteringen. In de cao staan overigens geen afspraken over inschaling van geregistreerde
verslavingsartsen, dat wordt bepaald middels functiewaardering.
Ook in 2019 heeft de VVGN weer enkele symposia georganiseerd: in januari het wintercongres
“verslaving met psychiatrische comorbiditeit – herkennen en behandelen” en in het najaar over
leefstijl en verslaving. Op 21 maart was aan de reguliere ALV nog een refereerbijeenkomst
gekoppeld.
Er zijn enkele oriënterende bijeenkomsten geweest, onder andere met ABS-artsen en in het najaar
met vertegenwoordigers van de afdeling verslavingspsychiatrie van de NVvP.
Medio 2019 zijn ook de voorbereidingen voor het lustrumcongres in 2020 van start gegaan.
Meermalen zijn er herinneringen verzonden, er zijn ook uitnodigingen verzonden naar diverse
organisaties die een rol spelen in de verslavingszorg, waaronder Trimbos, Mainline maar ook
instituten als Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR), Nijmegen Institute for ScientistPractitioners in Addiction (NISPA).

3

Vooruitblik 2020
2020 is een lustrumjaar voor de VVGN. In 1985 opgericht, toen nog onder de naam Nederlandse
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde (NVVG). Met een tweedaags congres op 1 en 2 oktober in
Leiden wordt dit lustrum opgeluisterd. Het programma krijgt inmiddels steeds meer vaste vorm. In
afwijking van voorgaande symposia en congressen waar de organisatie ook zorgde voor het
aantrekken van sprekers, zijn in principe alle onderzoekers en werkenden in en rond verslavingszorg
uitgenodigd om middels een abstract voorstellen te doen voor workshops en minisymposia.
Ook in 2020 gaan de eerste verslavingsartsen deelnemen aan de kwaliteitsevaluatie, die in de daarop
volgende jaren voor ieder die zich wil herregistreren verplicht wordt. Ook voor andere profielen en
specialismen wordt of is deelname aan kwaliteitsevaluatie overigens verplicht.
De opleiding Verslavingsgeneeskunde gaat vanaf september 2020 in principe jaarlijks starten in
plaats van eens in de anderhalf jaar. Jaarlijks starten is ook een belangrijke voorwaarde om de
opleiding, die nu nog grotendeels betaald wordt door instellingen en soms ook door deelnemers aan
de opleiding, extern gefinancierd te krijgen. Uitbreiding van de opleidingscapaciteit is ook dringend
nodig om enerzijds het huidige tekort aan verslavingsartsen bij te kunnen lopen, er moet echter ook
rekening gehouden worden met een vrij grote uitstroom in de komende jaren: een groot aantal
verslavingsartsen is ouder dan 59 jaar. Het vergroten van de opleidingscapaciteit is een uitdaging
voor zowel het opleidingsinstituut in Nijmegen als voor de instellingen waar mensen opgeleid
worden.
Intercollegiale toetsing is volgens ons een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering. Het is ons
inziens zeer wenselijk dat alle verslavingsartsen hieraan deelnemen, het is echter vooralsnog geen
verplicht onderdeel, zoals het dat in beperkte mate wel is binnen huisartsgeneeskunde en vrij
prominent binnen sociale geneeskunde. Deelname aan toetsingsgroepen kan accreditatiepunten
opleveren, mits de toetsgroep voldoet aan bepaalde eisen. Een daarvan is dat de procesbegeleider
een hierop gerichte, door de VVGN erkende en geaccrediteerde training heeft gevolgd. Nieuw is dat
procesbegeleiders zelf regelmatig moeten deelnemen een herhalingstraining. Die training zal in 2020
ingevuld worden.
Ook in 2020 zal verder gewerkt worden aan een herziening van het opleidingsplan van de VVGN. Dit
plan behoeft overigens goedkeuring van de ALV en vervolgens ook nog van het College
Geneeskundige Specialismen (CGS).
De VVGN gaat komend jaar verder alles in het werk stellen om de rol van de verslavingsarts KNMG
ook in het kwaliteitsstatuut steviger omschreven te krijgen.
De VVGN is een van de partijen die het Nationaal Preventieakkoord hebben ondertekend. Diverse
onderdelen van dit akkoord moeten nog verder vorm krijgen en uitgevoerd worden. De VVGN zal
hierbij betrokken blijven.
Praktisch alle verslavingszorginstellingen en daarmee ook de verslavingsartsen hebben te maken
gekregen met een instroom van patiënten met problematisch gebruik van of verslaving aan opioïden
zoals oxycodon en fentanyl. Hoewel er een lichte daling zichtbaar lijkt in het aantal personen dat
deze middelen voorgeschreven krijgen, zal het aantal problematische gebruikers waarschijnlijk
minder snel dalen. De VVGN is al betrokken bij de taakgroep Gepast gebruik van opioïden. Er blijkt
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behoefte te zijn aan na- en bijscholing maar ook aan bruikbare richtlijnen ten behoeve van
behandeling. De VVGN zal zich ook voor inzetten, samen met andere partijen.

Peter Vossenberg
Voorzitter VVGN
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Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Omschrijving
KOSTEN
Bedrijfskosten (kantoorkosten + verzekeringen +
bankkosten + SWO en start boekhouding)
Reiskosten
Bestuurskosten (bestuurskosten + heidag + uren
boekhouding)
Secretariaat
Website onderhoud
ALV
Symposia/refeerbijeenkomsten
ICT training begeleiders
PR
Commissies
Kwaliteitsevaluatie
JVVG
JAM
Onvoorzien
Totaal

Opbrengsten
GAIA
Contributie (incl. niet ontvangen gelden)
Administratiekosten / betalingsverschil
Ontvangen rente
EigenVermogen tbv JAM
EigenVermogen tbv Kwaliteitsevaluatie
Subtotaal reguliere inkomsten
Totaal van alle inkomsten / uitgaven
Winst

Inkomsten

uitgaven

37.000,00
2.340,00

Openstaande
facturen

Verschil met
begroting

Begroting

6.182,62

-683

5.500

5.059,66

-60

5.000

9.227,52

-228

9.000

8.270,95
4.414,11
1.524,30
27.348,62
3.576,30
41,14
1.357,09
20.846,48
0,00
2.038,54

-271
86
476
10.001
-236
1.459
3.643
4.154
1.000
1.561

8.000
4.500
2.000
1.000
1.000
1.500
5.000
25.000
1.000
3.600
1.125
73.225

39.340,00

89.887,33

9.009,10
44.625,00
4,56
41,12

3.719,34

650,00

650,00

6.500
45.625
0

1.687,50

3.600
17.500
73.225

53.679,78
93.019,78

93.606,67

2.337,50
-586,89

Saldo Betaalrekening per 31-12-2018

:€

Saldo Betaalrekening per 31-12-2019

:

Saldo Vermogenspaarrekening per 31-12-2018

:€

Saldo Vermogenspaarrekening per 31-12-2019
Totaal vermogen per 31-12-2019

14.178,61
€

29.079,38

:

€

62.053,63

:

€

91.133,01

79.112,51

Verantwoording financieel beleid 2019
In tegenstelling tot het boekjaar 2018 is in het financieel overzicht van 2019 te zien dat het bestuur is
geconfronteerd met onverwachte uitgaven, waardoor overschrijding van de begrotingsposten is
ontstaan. Het bestuur heeft zich al genoodzaakt gezien om op de extra ALV van 25 september voor te
stellen de begroting voor 2019 aan te passen, omdat door de ontwikkelingen in het
kwaliteitsevaluatieproject de kosten hoger zouden gaan uitvallen dan voorgesteld op de ALV van
maart 2019. Omdat er naast de uitgaven in het kader van aankoop van gebruiksrechten op
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documenten van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) ten
behoeve van de kwaliteitsevaluatie, er ook manuren ingezet moesten worden om alles te kunnen
bewerken naar een vorm te gebruiken door de VVGN, werd de begrotingspost opgehoogd naar
25.000 euro. Een ander factor, die een rol speelt bij de verhoogde kosten is het feit dat er BTW
betaald moest worden, zowel over de gebruiksrechten als over de in te zetten manuren. Tot voor
kort had onze vereniging geen bemoeienis met omzetbelasting, maar omdat er nu sprake is van het
gebruiken en verlenen van diensten zijn we verplicht 21% BTW te betalen. We zijn bezig om te kijken
of we misschien toch in aanmerking komen voor vrijstelling van die btw-afdracht. Daarom hebben
we een fiscaal adviseur in de arm genomen, wat ook de nodige kosten met zich meebrengt en de
kosten van deze inzet zijn daarom ook geboekt onder de post Kwaliteitsevaluatie.
Bij de bedrijfskosten is de begroting overschreden vanwege kosten van de manuren die de
ingebruikname van het nieuwe boekhoudsysteem Jortt met zich meebracht, waardoor het
secretariaat veel tijd kwijt was om alle data in te voeren. Het systeem bewijst nu al zijn voordelen
omdat het secretariaat niet alles meer handmatig in Exelbestanden moet noteren en controleren.
Onder deze post vallen kantoorkosten, verzekeringen en bankkosten.
Met betrekking tot de reiskosten is te melden dat o.a. door meer externe contacten en overleggen er
meer reisbewegingen zijn, waardoor dit een groeiende kostenpost is.
De bestuurskosten laten een kleine overschrijding zien. Deze post bestaat uit kosten van de
bestuursvergadering (huur locatie en broodjes), de secretariële ondersteuning hiervan en de kosten
van de jaarlijkse heidag.
Onder de kostenpost secretariaat vallen de kosten van de ureninzet van Mevr. J. Frohn, die naast de
boekhouding ook de ledenadministratie, verslaglegging van de bestuursvergaderingen, en Algemene
Ledenvergadering ook de accreditatiecommissie en de commissie Kwaliteitsevaluatie ondersteunt.
Voor komende jaar zal zij ook de commissie Herziening Opleiding Verslavingsartsen ondersteunen.
Het bestuur merkt dat zij veelvuldig een beroep moet doen op de ondersteuning van het
secretariaat, wat waarschijnlijk ook de aanleiding is tot de overschrijding van de begroting.
We hebben dit jaar weer een training gehouden voor ICT-groepsbegeleiders. De kosten van de
training waren hoger dan de inkomsten van de deelnemers. We vinden het belangrijk dat deze
training door gaat ook al was het aantal inschrijvingen aan de lage kant met dus het risico er op toe
te moeten leggen.
Tegenover de overschrijdingen staan de meevallende inkomsten van de symposia. De nettoopbrengst hiervan is € 10.001 euro. Voortvloeisel uit het feit dat we informatie hebben ingewonnen
over mogelijke btw-verplichtingen heeft onze adviseur geadviseerd om vanaf dit jaar BTW te gaan
rekenen bij het organiseren van symposia, omdat dit gezien wordt als een dienst voor leden en dat
dus BTW van toepassing is. Ook zullen we zeer waarschijnlijk hierdoor met terugwerkende kracht (5
jaar) BTW verschuldigd zijn met betrekking tot het organiseren van symposia en congressen. Een
eerste onderzoek hiernaar brengt ons tot de conclusie dat dit een overzichtelijk bedrag is, dat uit de
reserves is op te brengen. Zoals eerder gemeld gaan we kijken hoe we hierin afspraken kunnen
maken met de belastingdienst, maar moeten we vooralsnog dus BTW in rekening gaan brengen. We
zullen ons bij dit proces steeds laten adviseren door een fiscaal adviseur.

7

De eindbalans blijft in een redelijk evenwicht, omdat aan de ene kant op een aantal andere posten
minder is uitgegeven dan begroot (PR, commissies, kwaliteitsevaluatie en voor het Journal Addiction
Medicine, waarvan het abonnement inmiddels is beëindigd) en er een positief saldo is bereikt bij de
organisatie van symposia en congressen, tegenover een aantal beperkt overschreden kostenposten.
Dit is ook uiteindelijk de reden dat we geen substantieel beroep hebben behoeven te doen op onze
reserves.
Tijdens de ALV in maart is het voorstel aangenomen om de contributie via automatische incasso te
gaan innen. Dit is echter niet door alle leden opgevolgd. Meerdere leden willen een dergelijke
verplichting niet aangaan en wensen een aparte factuur en “”handmatige”” betaling.
Begrijpelijkerwijs levert dit meer werk op voor het secretariaat en daarvoor zullen daarvoor kosten in
rekening worden gebracht. Het bestuur wil graag problemen rond betalingen in een duidelijk kader
gieten en heeft daarom Algemene Voorwaarden geformuleerd met betrekking tot betalingen van
contributie en facturen in kader van de kwaliteitsevaluatie en congressen en symposia. Dit niet of te
laat betalen is helaas een zich herhalend thema. Op dit momentzijn er 4 gewone leden (250 euro
p.p.) en 6 aspirant- en buitengewone leden (125 euro p.p.), die hun contributie nog niet hebben
betaald. Ook hebben 3 congresbezoekers de verschuldigde inschrijfkosten (2x 200 + 250 euro) nog
niet voldaan. Dit alles ondanks 2 aanmaningen. Bij niet betalen na ook herhaalde aanmaning ziet het
bestuur geen andere uitkomst dan tot royering van deze leden over te gaan.
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Begroting 2020
Omschrijving
Inkomsten
Bedrijfskosten
Reiskosten
Bestuurskosten
Secretariaat
Website onderhoud
ALV
Symposia/refereerbijeenkomsten
ICT training begeleiders
PR
Commissies
Kwaliteitsevaluatie
JVVG
Voorziening BTW
Herziening Opleidingsplan/opleiding
Onvoorzien
Gaia
Contributie
Eigen vermogen

11.220

8.500
44.500
24.280

Totaal

88.500

Uitgaven
6.000
5.500
10.000
9.000
5.000
2.000
1.000
1.000
1.000
3.000
27.525
500
2.000
10.000
1.475
3.500

88.500

Verschillende begrotingsposten zijn wat opgehoogd in verband met te verwachten hogere uitgaven.
Met name de post Kwaliteitsevaluatie heeft een duidelijke plaats op de begroting. Dit komt deels
door kosten die implementatie van het kwaliteitssysteem met zich meebrengt (uren projectleider,
organiseren bijeenkomsten, kosten voor de in te stellen geschillencommissie) en de kosten voor het
uitvoeren van het traject ( kosten voor abonnement portfolio-omgeving, uren secretariële
ondersteuning en kosten voor ureninzet visitatoren). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
geschatte kosten.
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Begroting kosten en inkomsten Kwaliteitsevaluatie in 2020
Inkomsten
Uitgaven
20 deelnemers
Documenten
Mijnportfolio
Secretariële onder
Visitatie

4 groepen

Projectleider
Bijeenkomsten
Geschillencommissie
Onvoorzien
BTW 21%

650
650
4.600
6.150

7.000
2.000
500
1.450
4.526

Totaal inkomsten / uitgaven

11.220

27.526

Uit Eigen vermogen

16.306

Uit dit overzicht is al een duidelijk beeld te krijgen van de kosten van de kwaliteitsevaluatie, maar
daar zal in een volgende paraaf op worden ingegaan. Duidelijk is wel dat het van belang is dat de
betalingen voor dit proces goed moeten verlopen, omdat de vereniging hier een financieel risico
loopt. Vandaar dat het bestuur van mening is dat de al eerder vermelde Algemene Voorwaarden van
toepassing zullen moeten worden.
Omdat we vanwege het gunstige financiële resultaat van 2019 nagenoeg geen beroep hebben
behoeven te doen op onze reserves en wij dit begrotingsjaar een soortgelijke situatie hebben
(investeren in toekomstige immateriële zaken) zal dit nu ook een aanspreken van de reserves
betekenen. Evenals vorig jaar is het voorstel om niet tot verhoging van de contributie over te gaan.
De stap in professionalisering, die we nu gaan zetten met ondersteuning van de Stichting Beroeps
Opleiding Huisartsen (SBOH) zal op termijn wel tot meer kosten gaan leiden en dus zeer
waarschijnlijk tot een verhoging van de contributie in de komende jaren.
Zoals elk jaar zal het surplus aan Gaia-inkomsten ( 5.289,76 euro) overgemaakt worden aan de
Stichting tot Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek Verslavingsgeneeskunde.

Veranderingen
De samenstelling van het bestuur is na de ALV van 21-03-2019 niet gewijzigd. Wel heeft Robert van
de Graaf in het najaar aangegeven niet meer actief als lid aan het bestuur te kunnen deelnemen.
Op 31-12-2019 was het aantal leden 208. Er vonden 14 inschrijvingen plaats van nieuwe
verslavingsartsen (3) en aios (11). Er zijn momenteel 8 ereleden, 156 gewone leden, 20
buitengewone leden en 24 aios. Daarnaast staan 16 personen als vrienden van de VVGN
geregistreerd. Er waren 12 opzeggingen (6 opgezegd door lid en 6x opzegging door bestuur vanwege
niet betalen van contributie, waaronder 4 verslavingsartsen).
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In het kader van de financiering van de opleidingsplaatsen en de daaruit vloeiende samenwerking
met de SBOH zijn wij in gesprek gegaan met de SBOH wat geresulteerd heeft in een samenwerking,
die belangrijke wijzigingen zal te weeg brengen voor de vereniging. Allereerst is dit een organisatie,
die veel ervaring heeft met faciliteren van medische opleidingen (inmiddels ook voor aios
verstandelijk gehandicapten, ouderenzorg en maatschappij en gezondheid). Omdat de VVGN i.t.t. de
meeste van deze collega specialismen grote beroepsgroepen zijn en dus grote (professionelere)
beroepsverenigingen hebben heeft de SBOH de VVGN aangeboden op verschillende gebieden te
willen ondersteunen. Allereerst bij de herziening van het opleidingsplan, waarvoor zij een subsidie
ter beschikking hebben gesteld, daarnaast stellen zij een beleidsmedewerker voor 0,5 FTE
beschikbaar om de vereniging zo te ondersteunen bij verder inhoudelijke ontwikkeling. Daarbij gaat
de VVGN een kantoorruimte huren bij het SBOH (Orteliuslaan 750 te Utrecht), waardoor we ook
(kosteloos) meer beschikking gaan krijgen over ruimte om te vergaderen. We hebben daarvan
inmiddels al een aantal keren dankbaar gebruik gemaakt en waardoor in de toekomst de kosten voor
vergaderlocaties zal afnemen, maar daarvoor in de plaats komt de huur van de structurele
kantoorruimte bij het SBOH. Deze laatste keuze lijkt op de langere termijn duidelijk meer voordelen
te hebben.
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Agenda planning 2020
 Algemene Leden Vergadering – 5 maart 2020
 Bestuursvergaderingen
 15 januari 2020
 12 februari 2020
 18 maart 2020
 15 april 2020
 20 mei 2020
 17 juni 2020
 Juli 2020 Heidag
 16 september 2020
 21 oktober 2020
 18 november 2020
 16 december 2020
Er vindt tevens telefonisch overleg plaats tussen twee bestuursvergaderingen.
 Nascholing
 25 juni 2020: Cursus Farmacotherapie en Verslaving
 1 en 2 oktober 2020: VVGN lustrumcongres
 ICT Boostermiddag: najaar 2020
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Aandachtsgebieden 2020
Eisen voor herregistratie
In juli 2013 is het profielregister verslavingsarts KNMG geopend. Vijf jaar later, in 2018, hebben de
eerste verslavingsartsen die zich moesten herregistreren als verslavingsarts KNMG in 2018 en 2019
dispensatie gekregen voor de kwaliteitsevaluatie.
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
moment van herregistratie (tenminste 16 uur per week), deelname aan deskundigheid bevorderende
activiteiten (tenminste 40 uur per jaar) ofwel 200 uur in vijf jaar. Nieuw is per 1-1-2020 de deelname
aan de Kwaliteitsevaluatie, welke dus een verplicht onderdeel van de herregistratie is.
In 2020 zullen de eerste groepen van start gaan met het Kwaliteitsevaluatietraject. Omdat het gehele
traject normaal gesproken 5 jaar beslaat met de visitatie als een afsluiting, zullen we de komende 5
jaar daar een aangepast traject van moeten maken, waarbij voor de eerste groepen, de visitatie dus
meteen al bij aanvang zal moeten vinden met het oog op de datum van herregistratie. Omdat voor
deze eerste groepen de evaluatieproces een kortere periode zal bestrijken, zullen deze eerste
ervaringen enerzijds een valide Kwaliteitsevaluatiecyclus vormen, maar kent het ook een pilotkarakter.
In 2018 is gebleken dat Intercollegiale toetsing geen eis is voor de herregistratie. Dit neemt echter
niet weg dat intercollegiale toetsing zinvol is en meetelt als deskundigheid bevorderende activiteit.
De ICT groep kan ook de basis zijn voor het samenstellen van de Kwaliteitsevaluatiegroepen ( 4-5
personen).
Voor elk individueel lid is het van belang na te gaan in hoeverre voldaan is aan de herregistratieeisen, of wat er het komend jaar nog nodig is om aan eisen te voldoen.

Opleiding Verslavingsgeneeskunde
Deze wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Hoofd van de
afdeling opleidingen is Nynke Scherpbier. Mary Janssen van Raay is hoofd van de opleiding tot
verslavingsarts KNMG. Zij wordt daar bijgestaan door Rozemarijn van der Gulden, Maarten Broeze en
Esther Deupmann.
In september 2019 zijn 15 cursisten gestart met de opleiding. Nieuw is dat dit jaar is dat 9
opleidingsplaatsen gesubsidieerd worden. In maart 2020 zullen 15 aios afstuderen. De aios zijn vanaf
medio 2020 in dienst bij de SBOH. Vanaf september 2020 zal jaarlijks een opleidingsgroep starten.
Minimaal vier keer per jaar komen de praktijkopleiders bij elkaar in Nijmegen en meestal is er ook
jaarlijks een 'heidag' samen met de opleidingsdocenten.
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Afgelopen jaar is de commissie herontwikkeling curriculum gestart. Deze bestaat uit het hoofd van de
opleiding, enkele bestuursleden van de VVGN, een recent afgestudeerde verslavingsarts KNMG en
een aios. Het curriculum wordt aangepast, geactualiseerd en herschreven. Op termijn zal worden
onderzocht of en hoe de opleidingsduur met een jaar verlengd kan worden. Ook het aandeel
'wetenschappelijk onderzoek' zou in de opleiding (en binnen het vakgebied) nog verder ontwikkeld
kunnen worden.
Met de herontwikkeling van het curriculum en de jaarlijkse instroom wordt dan tegelijkertijd een
kwaliteits- en verdiepingsslag gemaakt en wordt geanticipeerd op het relatief hoge aantal vacatures
voor de 'verslavingsarts KNMG'.

Kwaliteitseisen verslavingszorg
Zoals ook vorig jaar al aangegeven wordt het opleidingsplan momenteel aangepast en vernieuwd,
waarbij we ervan uit gaan dat er een nieuw opleidingsplan zal zijn in het voorjaar van 2021. Van
belang is ook dat we de kwaliteitsevaluatiecyclus goed geïmplementeerd krijgen, omdat dat een
voorwaarde is voor een lerende beroepsgroep te zijn en te blijven.
Wij zullen als vereniging zelf met de kwaliteit aan de slag moeten blijven. De RGS toetst slechts op
procedures en niet op de inhoud. Daarom zal er vanuit het bestuur de vraag blijven komen aan de
leden om zich op verschillende onderwerpen in te zetten.

Regiebehandelaar – positie van de verslavingsarts KNMG
In 2019 is de VVGN eenmalig aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de partijen die het
kwaliteitsstatuut GGZ zouden herzien. In die bijeenkomst is door ons gepleit voor deelname van de
VVGN aan de verdere besprekingen. Dit verzoek is niet ingewilligd. Vanuit de VVGN is tevens input
geleverd om, in elk geval binnen de verslavingszorg, de positie van de verslavingsarts betere
erkenning te geven en om de rol van psychiaters en klinisch psychologen meer gelijk te laten worden
aan die van andere regiebehandelaren.
De veldpartijen zijn in 2019 er niet uit kunnen komen. Inmiddels heeft het Zorginstituut
Nederland (ZINl) de regie naar zich toe getrokken, met doorzettingsmacht zoals dat heet: het ZINl
gaat het kwaliteitsinstituut regiebehandelaarschap GGZ vaststellen. Dit doet het ZINl nadat alle
betrokken partijen kenbaar hebben kunnen maken wat zij zien als knelpunten rond het
regiebehandelaarschap, met daarbij de zorg voor de patiënt als uitgangspunt. De VVGN heeft aan het
ZINl laten weten hierbij betrokken te willen (moeten) zijn en de VVGN is hier inmiddels ook
rechtstreeks bij betrokken. In maart wordt het standpunt van de VVGN schriftelijk kenbaar gemaakt
aan het ZINl, in april volgt een bijeenkomst. Verwacht wordt dat in september het definitieve besluit
wordt genomen.
Insteek van de VVGN is onder andere dat de verslavingsarts KNMG volwaardig (zonder beperkingen)
regiebehandelaar kan zijn en dat binnen de verslavingszorg, de verslavingsarts KNMG een centrale
rol hoort te hebben, onder andere in de intakefase (waar nu psychiater of klinisch psycholoog de
centrale rol hebben).

Accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie van de VVGN wordt gevormd door Marieke van Balkom (lid), Mary Janssen
van Raay (lid), Michel Wolters (bestuur) en Peter Vossenberg (bestuur). De commissie beoordeelt of
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na- en bijscholingsbijeenkomsten voldoen aan inhoudelijke en organisatorische eisen en kent
accreditatie toe. De afgelopen jaren worden er steeds meer scholingen ter accreditatie aangeboden.
In 2019 heeft men meer dan 10 uren kunnen accrediteren voor de intercollegiale toetsing, voor 2020
is het maximaal aan te vragen en te accrediteren uren van intercollegiale toetsing vastgesteld op 10.
In 2019 zijn er totaal 114 aanvragen ontvangen:




97 aanvragen zijn geaccrediteerd
5 aanvragen zijn afgewezen
12 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 KNMG. Er wordt geen accreditatie verleend als het
programma niet (deels) gericht is op het vakgebied verslavingsgeneeskunde.
Als een congres geaccrediteerd is door een zusterorganisatie (waaronder ISAM, ASAM, CSAM) en
deelname aangetoond is, wordt die accreditatie overgenomen. Het maximum van 6 uur per dag en
24 uur per nascholingsevenement geldt voor zowel nationale als internationale nascholingen.
Ook ABAN-geaccrediteerde nascholing kan meetellen als nascholing binnen het eigen vakgebied. Dit
wordt dan niet meer apart voorgelegd aan de wetenschappelijke verenigingen. Het wordt tot op
heden niet apart vermeld in de nascholingsagenda van de VVGN.
E-learning kan eveneens in aanmerking komen voor accreditatie. Dit geldt overigens alleen voor elearning waarvan het format is geaccepteerd door het Accreditatie Bureau Format E-Learning (ABFE).

Commissie Kwaliteitsevaluatie (voorheen externe kwaliteitsevaluatie)
De commissie is aan de slag gegaan met het reglement en handleiding Kwaliteitsevaluatie VVGN,
zoals dat is aangenomen door de ALV op 25 september 2019. Dit heeft geresulteerd in een eerste
bijeenkomst met de verslavingsartsen, die zich in september 2020 moeten herregisteren. Hierin is
een toelichting gegeven op het evaluatieproces en bijbehorende documenten en processtappen. In
september zullen de collega’s volgen, die zich in 2021 moeten herregistreren. Omdat het gehele
traject normaal gesproken 5 jaar beslaat met de visitatie als een afsluiting, zullen we de komende 5
jaar daar een aangepast traject van moeten maken, waarbij voor de eerste groepen, de visitatie dus
meteen al bij aanvang zal moeten plaats vinden met het oog op de datum van herregistratie. Omdat
voor deze eerste groepen het evaluatieproces een kortere periode zal bestrijken, zullen deze eerste
ervaringen enerzijds een valide Kwaliteitsevaluatiecyclus vormen, maar kent het ook een pilotkarakter. Begin 2021 zouden alle overige verslavingsartsen KNMG moeten gaan starten met dit
traject om zo een start te maken met een kwaliteitscyclus, die steeds 5 jaar bestrijkt. Hiervoor zal de
commissie Kwaliteitsevaluatie VVGN bijeenkomsten organiseren voor de groepen, die dan van start
zullen (willen) gaan. Wat het kosten betreft is er al een indicatie gegeven op de ALV in maart en
september 2019. Deze zullen bestaan uit een jaarlijkse bijdrage van 95 euro en een extra bijdrage
van 466 euro voor de visitatie. Deze bedragen zullen jaarlijks vastgesteld worden afhankelijk van de
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ontwikkeling van de kosten. Deelname aan de evaluatiecyclus kan slechts plaatsvinden als voldaan is
aan deze financiële verplichting. Meer informatie over de Kwaliteitsevaluatie kunt u vinden op de
website van de vereniging (www.vvgn.nl/kwaliteit/kwaliteitsevaluatie). Vragen kunnen gesteld
worden aan kwaliteitsevaluatie@vvgn.nl.

Junior Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde
29-1-2019
Eerste vergadering in huidige samenstelling van opleiding Verslavingsgeneeskunde 2018-2019 vond
plaats. Besproken punten: invulling van JVVG, bespreken statuten, activiteiten die behoren bij JVVG.
Conclusie: mogelijk is huidige vorm van JVVG niet optimaal, gezien het late opstarten van de groep
en korte looptijd van opleiding. Activiteiten waar JVVG zich mee bezig kan houden: schakel tussen
VVGN en opleidingsgroep, ontwikkeling van de opleiding Verslavingsgeneeskunde, aanleveren van
personen/ praatjes voor congressen.
7-5-2019
Tweede vergadering JVVG. Besproken punten: deelnemen van JVVG aan activiteiten om opleiding
Verslavingsgeneeskunde bekender te maken. Conclusie: verschillende leden van de JVVG zijn bereid
om een bijdrage te leveren aan symposia, onderwijs en overleggen met externe partijen.
5-10-2019
Deelnemen stand carrièrebeurs van KNMG
Diverse datums
Deelname aan onderwijs/ kennismakingsactiviteiten voor geneeskunde studenten/
coassistenten van Radboud universiteit.
Deelname aan opleidingscommissie voor opleiding Verslavingsgeneeskunde
Deelname aan commissie herziening opleidingsplan

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. De mogelijkheden op social media en de website worden zo
optimaal mogelijk benut. Regelmatig is er bij actuele onderwerpen contact met redacteuren van TV
programma's en andere media; die ons regelmatig ook al vanzelf weten te vinden. Ook in 2020
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’. Het kan zijn dat we bij concrete vragen ook de leden betrekken mocht er kennis op een
specifiek onderwerp worden gevraagd.
Enkele voorbeelden van PR momentjes in 2019:
https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/uitzending-terugkijken-wiet-experiment-risico-vooronze-jongeren
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4716316/afkickkliniek-stijging-oxycodonverslaafden-verslaving
https://www.youtube.com/channel/UC_6he3AtP11Xe1aDoYT44VQ (artsen slaan alarm)
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deskundigen-afkickkliniek-ook-vergoeden-voorrokers~b8af3d39/
https://www.nd.nl/opinie/opinie/517045/moeten-we-gokken-in-games-verbieden-

Stichting Onafhankelijk Wetenschappelijk Onderzoek
Het oprichten van de stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek in de
verslavingsgeneeskunde heeft tot doel om verslavingsgeneeskundig onderzoek te stimuleren en de
onafhankelijke uitvoering aan te moedigen. Met name praktisch onderzoek, kleinere onderzoeken
waarbij men bijvoorbeeld bloedonderzoek, genetische bepalingen, vragenlijsten en meer nodig heeft
kunnen financiële ondersteuning krijgen. Deze financiële bijdrage is niet bedoeld voor loonkosten,
beloningen etc. Tot nu toe wordt er nog maar beperkt gebruik van gemaakt. Inmiddels is er een
verzoek gehonoreerd. Vanuit de stichting ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek in de
verslavingsgeneeskunde wensen we het komend jaar meer onderzoeken financieel te kunnen
ondersteunen.
In de statuten is beschreven dat het een aanvraag kan betreffen voor een duidelijk omschreven
onderzoek met een duidelijke begroting.
Bestuursleden: Ad van Hoek (voorzitter), Michel Wolters (penningmeester), Han Luijkx (secretaris)

Website
De in 2016 vernieuwde website wordt met grote regelmaat geraadpleegd. Achter de schermen wordt
de site door Eagerly voortdurend geactualiseerd naar de meest recente versies en ontwikkelingen.
Aan de voorkant zijn er een aantal kleine aanpassingen en aanvullingen gedaan. In 2020 zullen er
meer aanpassingen gemaakt worden. Enerzijds om de site duidelijker en gebruiksvriendelijker te
maken, anderzijds om ruimte te geven aan informatie over de kwaliteitsevaluatie.
Ook in 2019 is de agenda het meest populair. De nieuwsbrief lijkt een goed communicatiemiddel met
de leden en wordt frequent verspreid.
Met de website, LinkedIn, Twitter en Facebook hopen we de leden ook in 2020 op de hoogte te
kunnen houden van de laatste ontwikkelingen rond de verslavingsgeneeskunde, de verslavingsarts,
nascholingsmogelijkheden, de herregistratie en de kwaliteitsevaluatie.

Geerlingsprijs
Zoals in de ALV van maart 2019 aangegeven heeft het bestuur zich beraden over de “’inhoud”” van
de Geerlingsprijs. We hebben deze geherformuleerd en wel als volgt:
Prijs ingesteld door VVGN ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek in de
verslavingsgeneeskunde. De prijs ter grootte van € 2.500 wordt toegekend aan een verslavingsarts
KNMG, die actief is op het gebied van verslavingsgeneeskunde door publicaties, onderzoek en het
ontwikkelen of het uitdragen en implementeren van nieuwe behandelingen.
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De verslavingsarts KNMG moet lid zijn van de VVGN en worden voorgedragen door een lid ( of een
erelid). Hij moet een of meer publicaties hebben ( of een artikel dat geaccepteerd is voor publicatie)
in de 12 maanden voorafgaand aan de deadline. Publicatie moeten hebben plaats gevonden in een
wetenschappelijk tijdschrift, dat voorkomt in de index Medicus/MEDLINE, Embase/Excerpta Medica
en/of op de lijst van DOAJ (directory of Open Access Journals).
Voordracht kan plaats vinden tot een ½ jaar voor de volgende ALV (uiterlijk 1 augustus). De
voordracht moet vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving in het profielregister
Verslavingsgeneeskunde, CV en lijst van publicaties.
Allereerst zal bekeken worden of de voordracht voldoet aan bovenstaande criteria, waarna de
inzending als de controle positief is, voorgelegd zal worden aan een 3 koppige jury. De prijs wordt ten
hoogste 1 x per 2 jaar uitgereikt en of de prijs wordt toegekend, is afhankelijk van de beoordeling van
de jury voor de Geerlingsprijs
De prijs wordt toegekend als erkenning voor de inzet van de verslavingsarts KNMG voor
wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van de verslavingsgeneeskunde. De geldprijs kan ter
besteding aangewend worden voor na-/bijscholingen kan maar eenmaal per persoon worden
toegekend.
Voordrachten voor de prijs kunnen gezonden worden naar info@vvgn.nl.

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.
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Op 24 januari 2019 heeft de VVGN het wintercongres “Verslaving met psychiatrische comorbiditeit –
herkennen en behandelen” in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein georganiseerd.
Vooraanstaande sprekers als Wim van de Brink, Geert Dom, Arnt Schellekens, Patricia van de
Wijngaarden, Klaas Arts, Han Luijkx en Mary Janssen van Raay zijn ingaan op de nieuwste inzichten
binnen psychiatrische comorbiditeit bij verslaving. Zij verbonden wetenschap en praktijk van onder
andere, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, cognitieve stoornissen en ASS.
Daarnaast stond ook weer een actueel onderwerp op de agenda: de tabaksverslaving. Het Nationaal
preventieakkoord, een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR), maar vooral het beleid van de staatssecretaris Paul Blokhuis hebben dit onderwerp hoog op
de agenda gezet. Wat de rol van verslavingsartsen is bij tabaksverslaving is uitvoering door Robert
van de Graaf uitgelegd.
Op vrijdag 8 februari 2019 vond op het terrein van de Hoop GGZ weer een trainingsdag plaats voor
nieuwe procesbegeleiders Inter Collegiale Toetsing. In een dag tijd werden leidende principes van ICT
en verschillende manieren om hier handen en voeten aan te geven op interactieve wijze besproken.
De meeste deelnemers vonden de dag inspirerend en men kreeg voldoende handvatten om verder te
gaan. Omdat het ook voor procesbegeleiders een heel proces is, zullen we in de toekomst periodieke
boostersessies verplicht gaan stellen om erkend ICT procesbegeleider te kunnen blijven.
Goed om aanvullend nog te noemen dat er niet één goede of verplichte ICT methode bestaat; het
gaat vooral om het volgen van een gestructureerd proces waarin deelnemers de rationale achter
elkaars handelen binnen de verslavingsgeneeskunde kunnen toetsen en er ook ruimte is voor
intervisie. De recent gepresenteerde ‘appreciative enquiry’ bijvoorbeeld is één van die opties, die
gebruikt kunnen worden.
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Op 21 maart 2019 vond voorafgaand aan de ALV een refereerbijeenkomst plaats in Elst. Deze
refereerbijeenkomst is gratis voor de VVGN leden. Ruim 50 deelnemers hebben deze bijeenkomst
bijgewoond.

Op 19 september 2019 organiseerde de VVGN het Herfstcongres – leefstijl en verslaving. De
volgende vragen zijn tijdens dit congres behandeld: Wat doet de verslavingsarts met leefstijlen? Het
Nationaal Preventieakkoord richt de aandacht op tabaksafhankelijkheid, problematisch
alcoholgebruik en obesitas, maar hoe vertaalt zich dat in de spreekkamer van de verslavingsarts, hoe
worden doelgroepen bereikt en welke positie heeft de verslavingsarts hier in?
Mary Janssen van Raay en Han Luijkx hebben een inleiding gegeven over ouderen en alcoholgebruik.
Overmatig alcoholgebruik bij ouderen komt regelmatig voor en is goed behandelbaar. Voor de
levensverwachting van onze verslaafde patiënten is naast de aanpak van het verslavingsprobleem
verandering van leefstijl van het grootste belang.
Diederik Smit doet als internist onderzoek op het gebied van anabole androgene steroïden en hij
heeft zijn inzicht en ervaringen rond deze bijzondere verslavingsproblematiek gedeeld.
Op 5 oktober 2019 stond de VVGN op de KNMG Carrièrebeurs.
Er waren vele enthousiaste reacties van geneeskunde
studenten, co-assistenten en basisartsen over het vak
verslavingsarts. Namens de VVGN werd door verslavingsarts
Michel Wolters en aios Kirsten Ellens uitleg gegeven over de
werkzaamheden van een verslavingsarts en de perspectieven
van het vakgebied in de toekomst. Veel mensen hebben de
nieuwe VVGN folder meegenomen om zich verder te
verdiepen in het vak en willen ook graag een dagje meelopen
met een verslavingsarts KNMG.
In samenwerking met dhr. Dumont heeft de VVGN op 17
oktober 2019 voor de 4e keer de cursus “Farmacologie en verslaving” bij Tactus Verslavingszorg in
Deventer georganiseerd. De belangstelling voor deze cursus was minder dan de vorige edities.

Verslavingskunde Nederland
Wij hebben Sjacco van Iwaarden, verslavingsarts KNMG, gevraagd om verslag te doen van zijn inzet,
namens de VVGN, bij Verslavingskunde Nederland. Hieronder zijn terugkoppeling voor het jaarplan.
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De aansturing van Verslavingskunde Nederland vindt plaats vanuit een stuurgroep (bestuurders van
de deelnemende instellingen) op bestuurlijk vlak en vanuit het Netwerkberaad op inhoudelijk vlak. De
verslavingsartsen hebben in dit Netwerkberaad 1 zetel, die ik dus mag bezetten. Het Netwerkberaad
vergadert zo’n 6 x per jaar. In dergelijke vergadering wordt de voorgang van de activiteiten van de
verschillende programmalijnen binnen Verslavingskunde Nederland gemonitord, worden actuele
thema’s besproken (bijv. preventieakkoord, Rookvrije Zorg, verbod op lachgas, etc.) en beleid uitgezet
hoe we daar als verslavingszorg op in kunnen haken. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek
geïnitieerd en uitgezet en ook wordt er bijvoorbeeld nagedacht over de financiering van de opleiding
voor verslavingsartsen. Kortom: een breed spectrum van onderwerpen. Als verslavingsartsen hebben
we ook invloed op de agenda van dit Netwerkberaad. Ik wil jullie dan ook zeker stimuleren om
onderwerpen aan te dragen die op de agenda
moeten komen.
Naast deelname in het Netwerkberaad, ben ik
ook betrokken bij de kerngroep van de
programmalijn Jeugdverslavingszorg. Vanuit
deze, relatief jonge programmalijn, proberen
we als verslavingszorginstellingen met een jeugd-tak, de krachten te bundelen, jeugdverslavingszorg
weer op de kaart te zetten, richtlijnen te actualiseren of te ontwikkelen, enzovoorts. Het is heel mooi
om zo op de praktijk gericht met elkaar aan het werk te kunnen zijn. Tevens ontmoet ik collega’s van
andere instellingen en is het heel fijn om van elkaar te kunnen leren.
Er zijn maar weinig verslavingsartsen betrokken bij Verslavingskunde Nederland. Het zou fantastisch
zijn als meerdere collega’s ook betrokken zouden kunnen raken in de verschillende programmalijnen
van Verslavingskunde Nederland. De volgende programmalijnen zijn actief: -Onderzoek & Opleiding. –
Sociale Inclusie. –Innovatie. –Preventie en Vroegsignalering. –Jeugd. –Uniforme Werkwijzen. –Zorg &
Veiligheid. –Datamanagement. Wil je er meer over weten:
https://www.verslavingskundenederland.nl/ . Je mag mij uiteraard ook mailen via het secretariaat!

Pijn Alliantie Nederland (PA!N)
Korte samenvatting delegatie L. Hanck en T. Schoof bij PAIN;
In 2019 is de PAIN 4x bij elkaar gekomen. Hierbij is Loes Hanck 2x aanwezig geweest en Tamara
Schoof 1x, de bijeenkomst in december waren we beiden verhinderd.
De PAIN heeft als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met acute of
chronische pijn, door middel van preventie, educatie en het ontwikkelen en implementeren van
interdisciplinaire patiënt georiënteerde ketenzorg.
PAIN wil hét aanspreekpunt in NL zijn voor vraagstukken
over pijn. Ze willen de publieke aandacht voor onnodige
pijn vergroten.
Het is een zeer bevlogen gezelschap met neurologen,
neurochirurgen, ergotherapeuten, revalidatieartsen,
psychologen, pijnverpleegkundigen, anesthesiologen,
anesthesiemedewerkers, oefentherapeuten en patiënten
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vertegenwoordigers. De vergadering werd altijd geopend met een rondje langs alle deelnemers. De
aanwezigen waren altijd erg geïnteresseerd in hoe wij tegen de problematiek rondom
pijnstillermisbruik en verslaving aankijken en onze speerpunten in de preventie van en behandeling
van verslaving aan pijnstillers. Echter vervolgens was er in de algemene agenda en doelen van de
PAIN weinig ruimte om deze aandachtspunten verder dan de vergadering te krijgen. Doelstellingen
liggen meer op het beter behandelen van pijn, onderzoek doen naar pijnbehandeling, chronische pijn
op de politieke agenda krijgen.
We verwachten wel dat er in de toekomst mogelijkheden zijn voor gedelegeerden van de VVGN om
een bijdrage te leveren aan multidisciplinaire richtlijnen om ook aandacht te blijven houden voor de
preventie van misbruik / afhankelijkheid van (opioïde) pijnstillers. Echter er wordt van elke delegatie
een behoorlijke financiële bijdrage gevraagd, waarvan op korte termijn geen grote meerwaarde voor
de VVGN wordt verwacht.
Mocht de VVGN zijn alliantie willen blijven houden, dan zal Tamara Schoof zich terugtrekken als
gedelegeerde. Echter mogelijk is het ook mogelijk om onze (toekomstige) bijdrage aan te bieden als
ze een multidisciplinaire richtlijn gaan opzetten / schrijven, maar de jaarlijkse deelname stopzetten.
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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
plv Penningmeester

Michel Wolters
Bestuurslid

Han Luijkx
Bestuurslid

Wilco Sliedrecht
Bestuurslid

Ineke de Noord
Bestuurslid

Maarten Belgers
Bestuurslid
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Bijlage IV: Inzet leden namens de VVGN
Peter Vossenberg, Marieke van
Balkom, Mary Janssen van Raay en
Michel Wolters
Accreditatiecommissie

Vacature

Kwaliteits Evaluatie Commissie

Trijntje Engelhart, Ronald Eschweiler,
Ruud ter Wee, 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", afgerond in 2017

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

Expertgroep "Revisie richtlijn Detox", afgerond in 2017

Peter Vossenberg en Ad van Hoek
Mary Janssen van Raay, Ineke de
Noord, Ad van Hoek, Lucas Pinxten,
Mara Helmholt, Tim van Grinsven,
Maarten Belgers en Rozemarijn van
den Gulden

Commissie Herziening Opleidingsplan

Wilco Sliedrecht (agendalid)

Klankbordgroep van de "Multidisciplinaire richtlijn niet-opioïde
drugs" afgerond in 2018
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

KNMG RGS agenda lid

Natalja Nobel – Kozinskaja

KNMG RGS agenda lid plaatsvervangend

Vacature
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KNMG RGS Geschillencommissie

Marleen Arends

KNMG Adviescommissie

Jeanette van Merwe

Samenwerkingsafspraken GGZ Eerstelijns / LESA

Wilco Sliedrecht

Visitators instelling/opleiders

Ad van Hoek, Miriam Voskamp en
Peter Vossenberg

Werkgroep lid MDR niet-opioïde drugs afgerond in 2018

Peter Vossenberg

Werkgroep Richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving en
stoppen met roken afgerond in 2018

Robert van de Graaf

Werkgroep van de Zorgstandaard ADHD afgerond in 2018

dhr. D. Obdradov / Ineke de Noord

Stuurgroep Verslavingskunde Nederland (VkN)

Sjacco van Iwaarden

Task Force VWS Rookvrije Start

Robert van de Graaf

Zorgstandaard Alcohol- en Opiaatverslaving afgerond in 2017

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
Peter Vossenberg – agendalid

Gepast vervoer voor personen met verward gedrag

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 Maarten Belgers

Stuurgroep Hepatitis

Peter Vossenberg

Vertegenwoordigers in de Dutch Pain Society

Loes Hanck en Tamara Schoof

Adviesgroep van de Zorgstandaard ADHD

Robert van de Graaf
Peter Vossenberg

Expertmeeting rondom de behandeling van chemsex
Adviesgroep richtlijn drugs en CBR-keuringen

Peter Vossenberg
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Expertmeeting Diagnostiek van stoornissen in het gebruik van
drugs in het kader van CBR-keuringen

Tamara Schoof – Beelen, Michel
Wolters en Peter Vossenberg

GAIA-gebruikersgroep

Marieke van Balkom

Taakgroep verantwoord gebruik van opioïden

Peter Vossenberg

Vertegenwoordiging in kamer CapaciteitsOrgaan

Mary Janssen van Raay

Commissie Richtlijnen:


alcoholverslaving en psychiatrische comorbiditeit

Mary Janssen van Raay, Han Luijkx
Arnt Schellekens en Arjen Neven

Nationaal Preventieakkoord:




Tabaksverslaving
Alcohol
Obesitas

Robert van de Graaf

Erik Paling
Geschillencommissie VVGN

Vacatures (4X)
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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, Stuurgroep Hepatitis, Pijn Alliantie
Nederland (PA!N).
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).
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