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Tweejarige master

Opleidingsplaats verslavingsarts 

moet soelaas bieden
Sinds januari van dit jaar heeft Emergis een verslavingsarts in opleiding, wat betekent dat Emergis een erkende 

opleidingsplaats voor verslavingsartsen is. Dat biedt perspectief voor de schaarste aan verslavingsartsen in Zeeland. 

De opleidingsplaats zet Emergis ook buiten Zeeland op de kaart.

Tekst: Inge Heuff
Beeld: Eddy Westveer

Er is landelijk een groot tekort aan verslavingsartsen. Ook 

Zeeland voelt dat tekort. Op de openstaande vacature voor een 

verslavingsarts komen geen reacties, terwijl er eigenlijk ruimte is 

voor meer verslavingsartsen. Zij kunnen ook breder bij Emergis 

worden ingezet, bijvoorbeeld bij de FACT-teams. Nu Emergis 

erkend is als opleidingsplaats voor deze tweejarige ‘master in 

addiction medicine’ (miam) wordt er een begin gemaakt om te 

voorzien in de eigen behoefte.

Sprint

Verslavingsarts Ralph van de Wijnckel begeleidt Wouter Beelen, 

basisarts, die in januari met de opleiding begon. Wouter werd 

gevraagd of hij die opleiding wilde doen. Inmiddels reist hij 

vrijwel elke dinsdag naar de Radboud Universiteit in Nijmegen 

   waar hij het theoretische deel van de opleiding volgt.

  “De afgelopen dertig jaar heb        ik als basisarts veel 

ervaring opgedaan, met name in de psychiatrie maar ook wel in 

de verslavingszorg”, vertelt Wouter. “Sinds bijna vijf jaar werk ik 

als basisarts bij Emergis, ik wilde weg uit de Randstad en kwam 

altijd met veel plezier naar Zeeland. Eerlijk gezegd had ik niet 

verwacht dat ik op mijn zestigste nog aan een vervolgopleiding 

zou beginnen. Het is even wennen, vooral het huiswerk.  

Maar het gaat goed en ik vind het echt leuk. In plaats dat ik in 

mijn laatste jaren begin af te bouwen, maak ik nu een mooie 

sprint met een interessant einddoel.”

Complex

Ralph, die ruim vijf jaar bij Emergis werkt, behoorde destijds  

tot de eerste lichting van de opleiding tot verslavingsarts.  

Deze geneeskundige vervolgopleiding bestaat pas sinds 2007. 

“Wat ik merk, is dat je als verslavingsarts heel specifieke kennis 

vergaart, die echt wat toevoegt aan de kwaliteit van de zorg. 
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De verslavingszorg is een complex geheel waarbij we als 

verslavingsartsen ook te maken hebben met somatiek. Lichamelijke 

klachten, bijvoorbeeld door de directe invloed van drugs op het 

lichamelijk welbevinden, zijn meer aanwezig dan bij de reguliere 

psychiatrie. We hebben natuurlijk te maken met de middelen zelf en 

de diversiteit ervan, maar ook bijvoorbeeld met de maatschappelijke 

weerstanden en ontwikkelingen. Dat geeft eigenlijk al aan dat de 

verslavingszorg zijn eigen specialist verdient.”

“In de algemene psychiatrie speelt middelenmisbruik ook een rol”, vult 

Wouter aan, “maar het uitgangspunt is niet de verslaving. De zucht 

die een verslaafde heeft voor een middel, vind ik een fascinerend 

aspect. Hoewel ik eerder in de verslavingszorg heb gewerkt, was ik dat 

vergeten. Ik realiseer me nu eigenlijk pas hoe breed verslavingszorg is.”

Houding

Dankzij die overlap met de psychiatrie, en dankzij de ontschotting 

die bij Emergis enige tijd geleden in gang is gezet, ontstaat er meer 

samenwerking tussen verslavingsartsen en psychiaters. “Ik denk dat 

ook de houding van de psychiaters ten opzichte van dit vak verandert”, 

meent Wouter. “Vroeger werd een verslavingsarts toch een beetje 

beschouwd als een gemankeerde psychiater. Nu blijkt steeds beter dat 

een verslavingsarts zijn specifieke kennis en ervaring inbrengt.”

Netwerk

De opleidingsplaats zorgt er ook voor dat beide artsen hun netwerken 

verbreden en ze hun kennis verdiepen. Wouter: “Ik dacht door mijn 

brede en jarenlange ervaring al heel veel te weten, ik heb ook altijd 

Ralph van de Wijnckel en Wouter Beelen
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de vakliteratuur gevolgd. Nu kom ik er echter achter 

dat ik veel meer niet weet dan wel. Het is echt leuk de 

nieuwste ontwikkelingen bij te houden en de laatste 

literatuur te lezen om die vervolgens in de praktijk op 

waarde te schatten. Tegelijkertijd kan ik mijn ervaringen 

delen met de 22 andere deelnemende collega’s. Zo bouw 

ik meteen een netwerk op.”

Op de kaart

Dat netwerk uit zijn opleidingstijd was al die jaren van 

belang voor Ralph. “Het is fijn om vragen en kwesties 

via een kort lijntje bij collega’s uit te zetten. Want hier 

in Zeeland kan het wel eens ‘eenzaam’ zijn als je min 

Verslavingsarts

De opleiding tot verslavingsarts is duaal en duurt twee jaar. Elke 1,5 jaar begint er een nieuwe opleiding. Het 

theoretische gedeelte, verdeeld over 76 dagen in twee jaar, verzorgt de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

De overige tijd werkt de verslavingsarts in opleiding in de praktijk en moet hij of zij zowel een klinische stage 

lopen als een poliklinische. Indien geslaagd, beschikt de verslavingsarts over een profielregistratie.

De erkenning als opleidingsplaats houdt in dat er een opleider is. Dit is een verslavingsarts met ruime ervaring 

die voor een aantal uren per week is vrijgesteld om zijn werk als opleider te kunnen doen. Ook moet er een 

supervisor beschikbaar zijn, evenals de noodzakelijke literatuur. De opleider draait mee in het landelijk netwerk 

van opleidingsartsen en moet jaarlijks 24 accreditatiepunten halen.

of meer de enige bent. Nu ik opleider ben, breidt dat netwerk zich 

snel uit. Want er is geen cursus voor opleiders, we leren van elkaar 

en komen elke twee maanden bij elkaar. Die bijeenkomsten zijn 

interessant en stimulerend. Er is veel dynamiek en dat werkt door 

in de kwaliteit van onze verslavingszorg. We weten nu nog beter en 

eerder wat de meest actuele ontwikkelingen zijn. Daar hebben onze 

patiënten baat bij. En Emergis staat met deze opleidingsplaats weer 

op de kaart en wordt door die netwerken beter zichtbaar.”

“Als ik tijdens de opleidingsdag iemand hoor mopperen over zijn 

werkgever, zeg ik meteen dat hij maar naar Emergis moet komen”, 

lacht Ralph. “Een beetje reclame is nooit weg”.   


