Interview Wilco Sliedrecht
Ben je benieuwd naar de werkzaamheden van een verslavingsarts?
En hoe je tot opleiding komt als verslavingsarts? Lees dan het
volgende interview met Wilco Sliedrecht, verslavingsarts.
Ik ben Wilco Sliedrecht, verslavingsarts en werkzaam bij De Hoop GGZ in Dordrecht
en GGZ Delfland in Delft. Naast verslavingsarts ben ik werkzaam als opleider
verslavingsgeneeskunde en doe ik een promotieonderzoek.
Om eerlijk te zijn was verslavingsarts niet mijn eerste keuze, dit was namelijk
kinderarts. Zoals we allemaal weten is het zeer moeilijk om in opleiding te komen
tot kinderarts. Toen ik naar alternatieven ging kijken, solliciteerde ik in Dordrecht
om te kijken hoe het is om in de verslavingszorg te werken. Nu ben ik 15 jaar verder
en werkzaam als verslavingsarts.
Ik rolde in een vakgebied wat nog erg in ontwikkeling was. Een paar jaar later
kwam de opleiding voor verslavingsarts met een profielregistratie.

“Als verslavingsarts heb ik een combinatie van
gesprekken met patiënten en de somatiek.”
Elke dag ziet er anders uit. Twee middagen in de week werk ik aan mijn onderzoek,
een middag per week besteed ik aan het opleiden van een AIOS en de rest van de
week werk ik als arts.
Je kan je misschien wel voorstellen dat het gebruik en het ontgiften van middelen
veel kan aanrichten in je lichaam.
De variatie binnen mijn werk vind ik het aller leukste. Geen een mens is hetzelfde.
Ik vind zelf het woord leuk niet altijd het goede woord in deze patiëntengroep. Het
zijn heftige verhalen die je hoort met heftige beelden. Des temeer is het heel mooi
om te zien als patiënten opknappen en dat het soms zelfs lukt om na een opname
een verslaving achter zich te laten.
Het hoeft niet altijd te betekenen dat iemand van de verslaving af komt, maar kan
ook zijn dat iemand een stapje verder komt of hoe iemand het beste uit het leven
kan halen.

“Ik vind dit heel mooi dat je met iemand
een traject kan doorlopen en verbetering
van kwaliteit van leven ziet.”
Het verdrietige aan mijn werk is wel dat er patiënten zijn die aan de gevolgen
van een middelen- of alcoholgebruik vroegtijdig komen te overlijden.
Ik zelf werk vooral in de curatieve verslavingszorg waarbij je met elkaar opzoek
gaat naar volledig herstel. Daar zie ik wel veel patiënten die blijven worstelen
met een middel of alcohol, maar wel heel graag willen herstellen. Dat vind ik
ook verdrietig om te zien.
Benieuwd naar de tips van Wilco Sliedrecht over het solliciteren als verslavingsarts?
Lees dan ook het interview op onze website onder het kopje Sollicitatievaardigheden.

Geschreven door Linde Derksen

“Ik heb er geen
spijt van gehad
om uiteindelijk
te kiezen voor
verslavingsarts.”

