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Verslaving en werk
In het kort
Het overmatig gebruik van drugs of alcohol leidt tot verminderde arbeidsprestaties en roept
vaak negatieve gevoelens op. Zowel bij de persoon zelf als bij collega’s in de werkomgeving.
Deze problematiek vereist een gerichte en professionele aanpak. Werk jij als arts of
arbeidsdeskundige en wil je leren hoe je verslavingsproblematiek aanpakt? Doe dan deze
tweedaagse module.

Wat je leert
Hoe je verslavingsproblematiek aanpakt
Je kunt deze module volgen als bij- of nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.
Deze tweedaagse module staat in het teken van verslaving in relatie tot arbeid. We
behandelen deze complexe relatie in de volle breedte. Zo komt de (sociale) achtergrond van
verslavingsproblemen aan bod. Ook bespreken we (preventie-)beleid en de implementatie
daarvan. Daarnaast krijg je training in praktische vaardigheden om mensen effectief te
begeleiden bij stoppen met overmatig gebruik van drank of drugs. Ten slotte hoor je de
verhalen van twee vertegenwoordigers van de AA, de Anonieme Alcoholisten.
Tijdens de module wisselen we interactieve colleges af met discussies en oefening van
vaardigheden. Samen met de inbreng van eigen casuïstiek zorgt deze opzet voor maximaal
leerrendement.

Na afloop van deze tweedaagse module:
heb je (meer) inzicht in de achtergronden van verslavingsproblemen op de werkplek.
weet je hoe je deze problematiek aanpakt en wat daarbij de rol is van bedrijfsartsen,
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.
kun je verslavingsproblemen herkennen en diagnosticeren.
heb je vaardigheden om een effectief gesprek te voeren bij een (vermoeden van)
verslavingsprobleem.
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Docenten
Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende docenten:
Dhr. J. (Jos) Wijdeven, trainer voor o.a. Trafieq/ Croan Consult / Vita-BHV
Mw. mr. P.H. (Pauline) Burger, advocaat, Sprengers Advocaten te Utrecht
Vertegenwoordigers van de AA.

Voor wie
Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (geregistreerd of in opleiding) en ook voor
arbeidsdeskundigen, A&O psychologen, A&O deskundigen, verpleegkundigen en beleids- en
preventiemedewerkers die werknemers met (een vermoeden van) een verslaving begeleiden.

Toelatingseisen
Hbo of universitair werk – en denkniveau.

Ervaringen
Score in eerdere evaluatie: in 2020 kreeg deze module van de deelnemers een 8,5.
Uitspraken van eerdere deelnemers:
“Het is fantastisch om te merken dat als ik maar respectvol en niet moraliserend ben, ik
contact kan krijgen met een werknemer over zijn alcoholverslaving. Vroeger stonden mijn
vooroordelen mij in de weg.”
“De ervaringsdeskundigen van de AA waren een zeer goede toevoeging aan het totale
programma. Door hun persoonlijke verhalen en kwam nog meer het besef hoe lastig een
verslaving is.”
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Incompany
Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke
vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over
onze scholing op maat (https://www.nspoh.nl/incompany/).
Heb je gevonden wat je zocht? *

Ja

Nee

Nog maar 2 plekken beschikbaar

Startdatum
18 nov 2021

Duur
2 dagen

Locatie
Utrecht

Prijs
€ 830
https://www.nspoh.nl/verslaving-en-werk-5/
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CanMeds
60% Medisch handelen
40% Maatschappelijk handelen (en preventie)

Accreditatie
12 accreditatiepunten
voor:
ABSG voor de categorie arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde
ABSG voor de categorie arbeid en gezondheid- verzekeringsgeneeskunde
KVV Algemeen
NVvA (aangevraagd)
ABC1 voor huisartsen

Contactpersoon
Heb je een vraag? Neem dan contact op met

Désirée Lammers
onderwijsassistent
 0682850181
 d.lammers@nspoh.nl

Daarom NSPOH
Erkend onderwijs
Persoonlijk en gastvrij
https://www.nspoh.nl/verslaving-en-werk-5/
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Praktijkgericht en up-to-date
Docenten uit praktijk en wetenschap

Nog maar 2 plekken beschikbaar

Andere deelnemers bekeken ook
05 okt 2021

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF
(https://www.nspoh.nl/voorbereiding-en-vervolg-opkwaliteitsvisitatie-eif-2/)
Werk en gezondheid
1 dag

Utrecht € 415

06 okt 2021

Straling en de gevolgen voor werk
(https://www.nspoh.nl/straling-en-de-gevolgen-voor-werk-3/)
Werk en gezondheid
1 dag

Online € 415

08 nov 2021

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid
(https://www.nspoh.nl/ploegendienst-gezondheid-enveiligheid-4/)
Werk en gezondheid
1 dag

Utrecht € 415

11 nov 2021

Van mentaal werkvermogen naar werk
(https://www.nspoh.nl/van-mentaal-werkvermogen-naar-werkhttps://www.nspoh.nl/verslaving-en-werk-5/
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4/)
Werk en gezondheid
1 dag

Online € 470

NSPOH
Bezoekadres

Postadres
Telefoon
E-mail

Churchilllaan 11, 10e etage
3527 GV UTRECHT
Open in
(https://www.google.nl/maps/place/Churchilllaan+11+10e+et
Google Maps age+ 3527+GV+UTRECHT)
Postbus 20022
3502 LA Utrecht
030 810 05 00
ma t/m vr 8.30-17.00 uur
info@nspoh.nl (mailto:info@nspoh.nl)
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NSPOH Kennisupdates (/nieuwsbrief)
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Voornaam
E-mail

Schrijf je nu in!

© 2021 NSPOH
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