Academische Werkplaats Verslaving
Jaarverslag 2017
Jaarplan 2018
9 april 2018
Opgesteld door Boukje Dijkstra, coördinator AWV

Inhoud
Doel Academische Werkplaats Verslaving .............................................................................................. 3
Tot standkoming van de AWV ................................................................................................................. 3
Betrokken partijen................................................................................................................................... 3
Structuur.................................................................................................................................................. 4
Activiteiten 2017 ..................................................................................................................................... 4
Publicatielijst ........................................................................................................................................... 7
Jaarplan 2018 ........................................................................................................................................ 10

Doel Academische Werkplaats Verslaving
Eind 2016 is de Academische Werkplaats Verslaving (AWV) opgericht. Door intensievere
samenwerking willen de partners hun huidige positie in de verslavingskunde versterken. De patiënt
staat hierbij centraal en de samenwerking omvat het gehele spectrum van de psychosociale
benadering tot moleculaire en biologische aspecten. Het doel van de AWV is om een maatschappelijk
relevante bijdrage te leveren en landelijk en internationaal een leidende positie in te nemen in
onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de verslaving.
Partners die betrokken zijn bij de AWV zijn het Nijmegen Institute of Scientist-Practitioners in
Addiction (NISPA), Radboudumc en Radboud Universiteit.

Tot standkoming van de AWV
Aan de totstandkoming van de AWV is een periode van voorbereidingen voorafgegaan. De
voorbereidingen kunnen gekenmerkt worden door:
- het uitspreken van de intentie om meer samen te willen werken op het onderwerp Verslaving
door NISPA, Donders Institute, Radboudumc en BSI (Memo positionering verslaving binnen
Radboud Universiteit, d.d. 15-07-2014)
- het uitwerken van de kaders voor het oprichten van een AWV (document:
samenwerkingsovereenkomst Stichting Katholieke Universiteit en NISPA, d.d. 29 maart 2016)
- het uitwerken van de samenwerking in een besturingsmodel (Besturingsmodel en reglement
Academische Werkplaats Verslaving, d.d. januari 2017)

Betrokken partijen
Partners die betrokken zijn bij de AWV zijn:
Nijmegen Institute of Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA)
In NISPA participeren vijf verslavingszorginstellingen, IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus,
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), en Vincent van Gogh.
Radboud Universiteit Faculteit Sociale Wetenschappen (verder FSW)
De twee belangrijkste taken van de sociale faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het onderzoek is
gebundeld in drie onderzoeksinstituten (Behavioural Science Institute (BSI), Radboud Social Cultural
Research (Radboud SCR), Donders Institute Centre for Cognition); het onderwijs in vier
onderwijsinstituten (Psychologie en Kunstmatige Intelligentie, Pedagogische wetenschappen en
Onderwijskunde, Maatschappijwetenschappen, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen).
Radboudumc
afdelingen Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) en Psychiatrie
Het Radboudumc houdt zich bezig met de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare
gezondheidszorg om zo een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de gezondheid van mens en
maatschappij. Het Donders Institute Centre for Cognition is één van de onderzoeksinstituten die
onder het Radboudumc valt. De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is formeel verantwoordelijk voor de
opleiding tot verslavingsarts en kent diverse Academische Werkplaatsen, waaronder IMPULS, AMPHI
en de Academische Werkplaats huisartsgeneeskunde. Het Psychiatrisch Universitair Centrum biedt
gespecialiseerde en topreferente zorg voor volwassenen en ouderen met psychiatrische
problematiek uit heel Nederland en heeft als speerpunten: ontwikkelingsstoornissen (ADHD en
autisme) en stress-gerelateerde stoornissen (stemmingsstoornissen en verslaving).

Structuur
Bestuurlijk Overleg:
Afgevaardigden, waaronder bestuurders en afdelingsleidingen.
Taak: bespreken strategie, jaarplan en begroting.
Dagelijkse leiding:
Hoofd van de AWV en een coördinator.

Activiteiten 2017
Het jaar 2017 kenmerkt zich door een opstartjaar waarin regelementen verder zijn uitgewerkt,
afspraken onderling afgestemd, en de eerste activiteiten ontplooid. Hieronder volgt een overzicht
van deze ontwikkelingen.
Uitgangspunt is dat activiteiten, projecten en publicaties waarbij minimaal twee partijen betrokken
zijn tot de AWV behoren en in dit jaarverslag verwerkt worden.
Algemene samenwerking
We kunnen stellen dat de AWV met beperkte middelen toch al verschillende activiteiten ontplooid
heeft en al heel wat heeft bereikt. Er is een toename van interactie tussen BSI en NISPA zichtbaar,
zowel in bijeenkomsten, als in gezamenlijke onderzoeksplannen. De afdeling psychiatrie en NISPA
heeft korte lijnen en onderzoeksprojecten van NISPA worden ondergebracht bij de afdeling
psychiatrie.
De AWV zelf heeft geen actieve branding. Activiteiten vinden plaats vanuit de betrokken partners.
Elke partij hanteert zijn eigen beleid op het gebied van risicobeheersing en integriteit. Documenten
hierover zijn op de website van betreffende partners te vinden.
Faciliterende activiteiten
- Arnt Schellekens is aangesteld als hoofd AWV, Boukje Dijkstra als coördinator. Secretariële
ondersteuning wordt uitgevoerd door Dory Janssen.
- Promovendi zijn ofwel bij FSW ofwel bij Radboudumc geregistreerd en kunnen gebruik maken
van de bijbehorende scholingsactiviteiten.
- Toetsing van onderzoeksvoorstellen kan plaatsvinden via FSW dan wel Radboudumc.
- Toegang tot de bibliotheek is voor buitenpromovendi geregeld. Voor medewerkers direct
verbonden aan NISPA onderzoeken en voor elke aan NISPA verbonden verslavingsinstelling is
toegang via Radboudumc mogelijk. Voor andere onderzoekers verbonden aan NISPA kan de
toegang voor 150 euro per jaar gerealiseerd worden.
- Er zijn gesprekken met FSW over de huisvesting van NISPA inclusief faciliteiten (computers,
dataopslag ed.).
Integratie bestaande algemene activiteiten AWV-partners
- Donderssessie verslaving (16 november 2017): gezamenlijke presentatie van onderzoekslijnen
die de partners hebben lopen (Judith Homberg Donders; Maartje Luijten en Jacqueline Vink BSI;
Rachel Arends, Wietske Kievit, Arnt Schellekens Radboudumc/NISPA).
- Maandelijks NISPA forum: verschillende onderzoekers zijn uitgenodigd die hun onderzoekslijnen
hebben gepresenteerd (Jacqueline Vink, BSI; Judith Homberg, Donders; Judith Wolf, werkplaats
Impuls; Maria van den Muijsenbergh, huisarts-onderzoeker Radboudumc).
- Jaarlijkse NISPA dag: experts van Radboud Universiteit en Radboudumc worden uitgenodigd
voor lezingen (Jacqueline Vink, 2 november 2017).
- Maandelijkse Substance Use and Food meeting: actieve deelname vanuit NISPA aan dit gremium
binnen FSW.
- Grand Round afdeling psychiatrie Radboudumc: agenderen presentaties van projecten binnen
AWV.

Communicatie
- NISPA nieuws.
- De afdeling ELG integreert nieuwsitems uit de NISPA-nieuwsbrief in de ELG Nieuwsflits.
Onderzoek
- Gezamenlijke publicaties, zie publicatielijst in de bijlage.
- NISPA promotie(s) afgerond in 2017 (Tim Kok; FSW; begeleiding prof. dr. Cor de Jong, prof. dr.
Lisa Najavits, dr. Hein de Haan).
- 12 lopende promotietrajecten.
- Het gesubsidieerd ZonMw project ‘Breaking the vicious cycle of GHB use and relapse: the
development of an intervention guideline’ is ondergebracht bij Radboudumc, afdeling
psychiatrie. De projectcoördinator is ook bij deze afdeling ondergebracht.
- Gezamenlijk project over palliatieve zorg voor mensen met ernstige middelenafhankelijkheid
door Radboudumc, NISPA en Leger des Heils.
- Een gepersonaliseerde behandeling voor herstel bij problematisch middelengebruik voor
mensen met een lichte verstandelijke beperking (ZonMW onderzoeksprogramma GGz, subsidie
gehonoreerd).
- Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag. Systematische inventarisatie
van verslavingsproblematiek bij jongvolwassenen met LVB in het sociale domein binnen
gemeenten (subsidie verkregen).
- Hiv en middelengebruik Indonesië: Mental Health in HIV Key Populations in Indonesia (R3Fund,
beoordeling loopt).
- Opioiden bij pijnpatiënten: Preventing and Tackling the Opioid Epidemic (Junior Research round
2018, beoordeling loopt).
- Een sectorbrede ZonMW subsidieaanvraag voor onderzoek naar roken: Substance addiction and
Tobacco use: implementation Of Personalized tobacco treatment (STOP) (ZonMw beoordeling
loopt in samenwerking met patiëntenvereniging het Zwarte Gat en onderzoekers van AMCJellinek)
- Onderzoek naar diermodel voor GHB: Towards Clinical Management of GHB Detoxification and
Relapse: a translational Study (Donders TOP-talent round 2017, subsidie niet gehonoreerd)
- Wetenschappelijke evaluatie behandelprogramma De Wending van het Leger des Heils (subsidie
niet gehonoreerd).
- E-health bij verslaving. Tech-No-Addict. Personalized technology-based innovations to treat
alcohol addiction (TURBO grant, subsidie niet gehonoreerd)
Onderwijs
- Gezamenlijke bijdrage AWV-partners aan de masteropleiding van pedagogische wetenschappen
(Risicogedrag).
- Gezamenlijke ontwikkeling van een ‘International Summer School on addiction’ door FSW,
Radboudumc en NISPA (wederom gepland voor 2018).
- Gezamenlijk bijdrage van AWV-partners aan de opleiding Master in Addiction Medicine (MIAM).
- Gezamenlijk bijdrage van AWV-partners aan de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.
- Gezamenlijke bijdrage van AWV-partners aan het Nederlands Curriculum verslavingspsychiatrie.
- Gezamenlijke inrichting nieuwe curriculum geneeskunde.
- 2 gezamenlijke symposia op internationale congressen: European Psychiatric Association
(staging and profiling of psychiatric disorders) en European Congress of Psychopharmacology
(reward processing deficits across psychiatric disorders).
Beleid
AWV participeert via de coördinator en het hoofd in Verslavingskunde Nederland. Concreet zijn hier
in 2017 de volgende initiatieven ontplooid:

-

Opstellen meerjaren onderzoeksagenda voor Verslavingskunde Nederland. Subsidie verkregen
in samenwerking met patiëntenvereniging het Zwarte Gat en onderzoeksinstituut IVO.
Sectorbrede ZonMW aanvraag voor onderzoek naar roken in samenwerking met
patiëntenvereniging het Zwarte Gat en onderzoekers van AMC-Jellinek.

Voorbereiding kennismakingsbijeenkomst
De kennismakingsbijeenkomst (februari 2018) heeft als doel de betrokken partners te leren kennen.
Door middel van speedpresentaties stellen de partners zich voor en geven inzicht in de afdeling,
medewerkers, (patiënt) samenwerkingsmogelijkheden. Vervolgens worden ideeën uitgewisseld over
de concrete vormgeving van de samenwerking, inhoudelijk en op het gebied van communicatie.

Publicatielijst
Publicaties waaraan tenminste twee partners hebben bijgedragen.
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Jaarplan 2018
Het AWV wil de huidige positie van AWV-partners in de verslavingskunde versterken. De patiënt
staat hierbij centraal en de samenwerking omvat het gehele spectrum van de psychosociale
benadering tot moleculaire en biologische aspecten. Het doel van de AWV is om een maatschappelijk
relevante bijdrage te leveren en landelijk en internationaal een leidende positie in te nemen in
onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de verslaving. Na een opstartjaar zullen in 2018 enkele
activiteiten geborgd gaan worden en nieuwe activiteiten ontplooid. Hieronder volgt een overzicht
van de plannen voor 2018.
Faciliterende activiteiten
AWV-partners maken gebruik van elkaars faciliteiten en mogelijkheden, waaronder medisch-ethische
toetsing, dataopslag, projectbeheer, bibliotheek ed. De FSW heeft als doel de huisvesting van NISPA
rond de zomer 2018 te realiseren.
Aandacht voor blijvende integratie bestaande algemene activiteiten AWV-partners
AWV-partners wisselen kennis uit door het consolideren, intensiveren, uitbreiden en of integratie
van bestaande algemene activiteiten van AWV-partners waaronder o.a. Donderssessie, NISPA-forum,
NISPA dag, Substance Use and Food meeting en Grand Round afdeling psychiatrie Radboudumc.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis over verslaving en verslavingsonderzoek uitgewisseld.
AWV-partners zijn op elkaars bijeenkomsten welkom en worden actief uitgenodigd deel te nemen
aan bijeenkomsten die gaan over verslaving.
Communicatie
De AWV zelf heeft geen actieve branding. Activiteiten vinden plaats vanuit de betrokken partners.
Wel wordt ingezet op het verbeteren van de communicatie tussen de AWV-partners. Dit wordt
gedaan door aandacht te besteden in bestaande nieuwsbrieven aan nieuws van AWV-partners (zoals
NISPA-nieuws, ELG nieuwsflits, Psychiatrie nieuwsbrief, BSI nieuwsbrief).
Informatie over de AWV zal in 2018 te vinden zijn op een website die gekoppeld is aan één of
meerdere AWV partners. Alle partners besteden op hun website aandacht aan de samenwerking op
het thema verslaving in de AWV.
Onderzoek
AWV-partners vinden elkaar bij het schrijven van publicaties in het kader van promotietrajecten. Er
wordt intensiever ingezet op publicaties op gezamenlijke onderwerpen, waaronder roken en
palliatieve zorg. Concrete activiteiten die in 2018 gerealiseerd gaan worden, zijn:
- Gezamenlijke publicatie over roken.
- Gezamenlijke subsidieaanvraag roken ZonMW.
- Afronding gezamenlijk project over palliatieve zorg voor mensen met ernstige
middelenafhankelijkheid door Radboudumc, NISPA en Leger des Heils.
Onderwijs
Er vindt een gezamenlijke bijdrage van AWV-partners aan masteropleidingen (waaronder
pedagogische wetenschappen, Risicogedrag; Geneeskunde) en postdoctorale opleidingen
(waaronder Master in Addiction Medicine, Gezondheidszorgpsycholoog, Nederlands Curriculum
verslavingspsychiatrie). Gezamenlijk vindt de ontwikkeling van een ‘International Summer School on
addiction’ door FSW, Radboudumc en NISPA plaats (wederom gepland voor 2018).
Buitenpromovendi kunnen gebruik maken van de onderwijsmogelijkheden bij FSW en Radboudumc.

Beleid
AWV participeert via de coördinator en het hoofd in Verslavingskunde Nederland. Verslavingskunde
Nederland is een netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers,
kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken om het behandelbereik van de
verslavingskunde te vergroten, het stigma rondom verslaving te doorbreken en de kwaliteit van
herstelondersteunende zorg verder te verbeteren.
Kennismakingsbijeenkomst
De kennismakingsbijeenkomst (februari 2018) heeft als doel de betrokken partners te leren kennen.
Door middel van speedpresentaties stellen de partners zich voor en geven inzicht in de afdeling,
medewerkers, (patiënt) samenwerkingsmogelijkheden. In een vervolgbijeenkomst worden ideeën
uitgewisseld over de concrete vormgeving van de samenwerking, inhoudelijk en op het gebied van
communicatie (kenniskring).
Kenniskring
In navolging van de kennismakingsbijeenkomst komt een kenniskring van inhoudelijk deskundigen bij
elkaar om de plannen van de AWV inhoudelijk te bespreken, ontwikkelen en af te stemmen.
Landelijk congres verslaving
Gezamenlijk in het najaar van 2018/voorjaar 2019 een intern congres over verslaving organiseren.

