
Expertise gebundeld

Verslavingskunde Nederland is een expertisenetwerk,  

gevormd door dertien instellingen voor verslavingszorg,  

cliëntenorganisatie Stichting Het Zwarte Gat en  

verschillende kenniscentra. Wij werken nauw samen  

met De Nederlandse ggz, zodat we elkaar versterken op 

gemeenschappelijke thema’s.



Het doel van Verslavingskunde Nederland is dat minder mensen in Nederland verslaafd 
raken. Dat bereiken we door preventie, behandeling, herstel en reclassering bij verslaving  
te ontwikkelen en te verbeteren.   

Om dat doel te bereiken zetten we ons in voor:
• Kennis en kunde die voor iedereen toegankelijk is, leidend tot effectievere zorg;
• Destigmatisering en sociale inclusie;
• Goed opgeleide professionals die samen met een cliënt tot een passende behandeling 

komen;
• Professionele standaarden en richtlijnen.

Deze activiteiten vinden plaats via landelijke projecten of door producten te ontwikkelen, 
zoals e-Learnings, of handvatten om nieuw beleid te  implementeren. Ook zetten we in op 
belangenbehartiging. 

Tripartite organisatie
Verslavingskunde Nederland werkt in alle gelederen op basis van een drieledige organisatie, 
waarbij cliënt, professional en bestuurder zijn betrokken bij alle processen en projecten. De 
leden van Verslavingskunde Nederland leveren een actieve bijdrage met hun inhoudelijke 
 expertise. Ons motto is dan ook ‘expertise gebundeld’. Kernleden vormen het bestuur en zijn 
de drijvende kracht achter Verslavingskunde Nederland. Partners onderschrijven de visie en 
voeren die in verschillende gremia uit, zoals in de programmalijnen. Een klein bureau faciliteert 
de organisatie: de algemene coördinatie, de communicatie, en de bestuursondersteuning.

Wetenschappelijk platform
Het wetenschappelijk platform van Verslavingskunde Nederland verbindt de wetenschap aan 
thema’s binnen de verslavingszorg. Het zorgt voor een stevige academische onderbouwing van 
de verslavingskunde. Het platform geeft advies aan bestuurders, programmalijnen en andere 
betrokkenen bij Verslavingskunde Nederland. Andersom wordt het wetenschappelijk platform 
door hen gevoed.

Zeven inhoudelijke thema’s
Verslavingskunde Nederland werkt aan zeven inhoudelijke thema’s. Rondom deze thema’s 
werken zeven uitvoerende teams: de programmalijnen. Zij bestaan uit professionals vanuit de 
deelnemende partijen uit het hele land.
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Inhoudelijke focus
In 2022-2023 ligt de inhoudelijke focus op twee thema’s:
• Praktijkvariatie verminderen (uniforme werkwijze)
• Data / Meten & indicatiestelling

Praktijkvariatie verminderen (uniforme werkwijze)
Het tegengaan van praktijkvariatie is een belangrijk onderdeel van het streven naar een uni-
forme werkwijze in de verslavingszorg (ondergebracht in de gelijknamige programmalijn). 
Dit gaat om het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van zorgstandaarden, proto-
collen en richtlijnen. Zo komen we landelijk tot een uniforme, minimale kwaliteitsstandaard 
van good practices, met ruimte voor de couleur locale in instellingen voor verslavingszorg.

Data / Meten & indicatiestelling
Meten en inzichtelijk maken van zorg is van groot belang voor de verslavingszorg: met deze 
gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd. Ook op andere manieren 
kan het meten van zorg (indiceren, evalueren en leren van uitkomsten) sterk bijdragen aan 
de kwaliteit van zorg. Dit omvangrijke thema heeft raakvlakken op verschillende terreinen. 
In 2022-2023 werken experts binnen Verslavingskunde Nederland dan ook op integrale 
wijze aan dit thema. Het doel: een nieuw instrumentarium ontwikkelen. 
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Focus profilering
Profilering gebeurt in 2022-2023 op basis van de twee speerpunten:
• Hersteldenken
• Zichtbaarheid vergroten 

Hersteldenken
Herstel is een belangrijk concept in het gedachtegoed van Verslavingskunde Nederland. 
Het is de basis en de rode draad bij al onze activiteiten. Dit is intern te zien in de drieledige 
bestuursstructuur. Extern dragen landelijke ambassadeurs het thema van herstel uit door 
brede agendasetting. Op het gebied van cliëntparticipatie wordt de samenwerking met 
MIND Verslaving verstevigd. 

Zichtbaarheid vergroten
De zichtbaarheid van Verslavingskunde Nederland en haar resultaten wordt vergroot. Dit 
gebeurt door belangenbehartiging bij verschillende stakeholders, en door professionals uit 
de aangesloten instellingen meer te betrekken bij de inhoudelijke thema’s. Ook worden er 
boegbeelden voor de sector aangewezen. Zij kunnen binnen Verslavingskunde Nederland 
bijdragen aan een gevoel van representatie en gezamenlijkheid, en daarbuiten de visie 
uitdragen in de media en de politieke arena.

Contact

Verslavingskunde Nederland is te vinden op www.verslavingskundenederland.nl en 
heeft een maandelijkse nieuwsbrief. Ook zijn we actief op LinkedIn, Twitter en YouTube. 

We komen graag met je in contact. Wil je meer informatie of onderdeel worden van 
het expertisenetwerk van Verslavingskunde Nederland? Je kunt contact met ons 
 opnemen via: info@verslavingskundenederland.nl.
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PARC
Parnassia Addiction Research Centre
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