
Heb je vragen over de opleiding of wil je meer  
informatie? Kijk dan op radboudumc.nl/verslavingsarts 
Aanmelden voor de opleiding kan tot 14 april. 

Ben jij de arts die mensen wil 
helpen hun leven weer op de 
rails te krijgen? 

Er is behoefte aan goede medische zorg voor mensen met een 
verslaving, maar er is in Nederland een tekort aan verslavings-
artsen. Ben jij de creatieve en betrokken arts die breed kan  
kijken naar de patiënt en diens omgeving? Meld je dan  
aan voor de opleiding tot verslavingsarts!

Verslavingsarts

Opleiding tot  
verslavingsarts
De opleiding tot verslavingsarts is een 

tweejarige medische vervolgopleiding 

die je in Nederland alleen bij het 

Radboudumc in Nijmegen kunt volgen. 

Het is een intensieve opleiding rondom 

gespecialiseerde en complexe zorg 

met verschillende invalshoeken in 

de verslavingszorg – lichamelijk en 

psychiatrisch. Er is veel aandacht voor 

gespreksvaardigheden, wetenschap,  

co-morbiditeit en leiderschap. Je volgt  

één dag per week onderwijs in Nijmegen,  

de andere drie of vier dagen werk je in  

de praktijk. Bevlogen en deskundige 

docenten en opleiders begeleiden je in  

je ontwikkeling tot kritisch en verbindend 

verslavingsarts, die bijdraagt aan 

voortdurende vernieuwing van  

het werkveld.

ADvERtoRiAl

Groeiende vraag
Het gebruik van psychoactieve middelen  

speelt een steeds grotere rol in onze 

samenleving. Cocaïnegebruik wordt als 

veel normaler beschouwd dan twintig 

jaar geleden. Het overmatig gebruik van 

opiaten en pijnstillers neemt toe. En wat 

te denken van de risico’s van gokken of 

gamen? Steeds meer mensen melden zich 

met problematisch middelengebruik, maar 

tegelijkertijd is er in Nederland  

een tekort aan verslavingsartsen. Gezien 

de toenemende vraag naar adequate 

behandeling moeten meer artsen worden 

opgeleid. 

verslavingsarts:  
een geweldig vak! 

 
Hoog-complexe zorg
De behandeling van verslaving is hoog- 

complexe zorg, te vergelijken met een 

ingewikkelde puzzel: wat gaat er in iemands 

hoofd om, is er sprake van psychiatrische 

problematiek, welke lichamelijke 

verschijnselen treden op, wat is het sociale 

kader, wat is de interactie met medicatie? 

verslaving is een  
ziekte die je kunt 
behandelen

 

Als verslavingsarts leer je al die puzzel- 

stukjes op de juiste plek te leggen. Het is 

de kunst om je te richten op het herstel van 

de patiënt, medisch en maatschappelijk. 

Als verslavingsarts probeer je je patiënten 

in beweging te krijgen om zichzelf te 

helpen. Dat vraagt deskundigheid, creatieve 

oplossingen én samenwerking met andere 

hulpverleners. Samen helpen jullie patiënten 

hun autonomie te herwinnen.


