
 

 

Inhoudsopgave Syllabus  
Opleiding Verslavingsdeskundige  

 

 

0. Achtergrondinformatie 

1. Over de ACC 

2. Profiel Verslavingsdeskundige 

3. Beschrijving lesprogramma 

i. Aantal lesdagen 

ii. Studiebelasting 

iii. Doelgroep 

4. Rechten en plichten tijdens de opleiding 

5. Wat wordt er van je verwacht: 

i. Portfolio 

ii. Reflectieverslagen 

iii. Huiswerkoefeningen 

iv. Intervisie 

v. Proefcliënten 

vi. Theorie-examen 

vii. Praktijkexamen 

viii. Exameneisen en examenreglement 

6. Ethische code 

7. Beroepsverenigingen 

 

1. Module 1: Het raamwerk van en de visie op Verslaving  

Literatuur: Wat elke professional van verslaving moet weten – J. van der Stel 

 

1. Behandeling van verslaving in Nederlandse en buitenlandse klinieken en wie zijn spelers 

in dit werkveld 

- Spelregels en wettelijk kader  

- Definities van verslaving  

- Welke verslavingen worden hieronder verstaan? 

- Curatie en Preventie 

- Hoe zit het met onderlinge samenwerkingsverbanden? 

- Wie zijn opdrachtgevers en hoe verhouden die zich tot de client? 

- Hoe werkt behandeling  van verslaving in buitenlandse klinieken? 

- Wildgroei in de branche 

- Kansen en bedreigingen 

 

2. Algemene protocollen en Instanties 

- Wat zijn protocollen en waar dienen deze voor? 

- Een voorbeeldprotocol 

- Verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse protocollen 

- Welke rol vervullen instanties in het verslavingswerkveld 

- De rol van de huisarts en het verstrekken van informatie 



 

- De rol van detox-instanties en klinieken 

- De rol van zorgverzekeraars en uitkeringsinstanties 

- De rol van GGZ instanties en anderen 

- Hoe maak je de juiste match tussen client en kliniek 

- De client staat centraal 

 

3.  Ethische richtlijnen en privacy regelementen 

- De 12 belangrijke ethische regels – interpretaties 

- Morele verantwoordelijkheid 

- Integriteit en professionaliteit 

- Waarborging privacy van de client 

- Toerekeningsvatbaarheid 

- Hoe om te gaan met justitiële zaken 

 

4. Middelen- en medicijn gebruik 

- Aard, werking en gevolgen 

- Welke symptomen zijn herkenbaar? 

- Type verslavingen 

- De meest voorkomende en in het oog springende klachten 

- Cold turkey stoppen en de gevolgen 

- Bijeffecten en het kwijtraken van controle 

- Psychoses en motoriek 

- Natuurgeneeswijzen 

- Uitwerking van een casus en uitvoerige bespreking 

- Huiswerkopdracht voor portfolio 

 

5. Verslavingskunde 

- Taboe, stigma’s en vooroordelen 

- Oorzaken van verslavingen 

- Ontwikkelingen en onderzoek 

- Hoe gaat de wetenschap om met verslaving 

- Wat zeggen psychologen en psychiaters over verslaving 

- Theorie en praktijk 

- Spiritualiteit en verslaving 

- Energetisch coachen  

- Behandelmethoden en resultaten 

- Testen als tool 

- Stress en verslaving 

- De roes 

- Verslaving: een ziekte of een keuze 

- Factoren die de kans op een verslaving verhogen 

- De maatschappelijke invloeden 

- Oefeningen (echte casus – rollenspel) 

- Huiswerkopdrachten voor portfolio    

  



 

 

2. Module 2: Coachen/counsellen bij verslaving  

Literatuur: Motiverende gespreksvoering – William L. Miller 

1. Specifieke technieken 

- De  techniek van de thema gecentreerde interactie 

- Groepsoefening 

- De techniek van scaling: stoelen zijn het instrument- oefenen in groepjes  

 

2. Gespreksvoering 

- Provocatief coachen - werken met stellingen/quotes/attributen (oefenen in 

groepjes) 

- Confronterend coachen op basis van een casus waarbij de client in de weerstand 

zit, niet gemotiveerd is, zich arrogant opstelt en alles beter weet 

- Coachen met associatieve afbeeldingen en symbolen (oefenen in groepjes) 

 

3. Motiverende gespreksvoering/de non judgemental benadering 

- Wat houdt de methode in? 

- Doel en aanpak 

- Indicaties en contra-indicaties 

- Verkennen van de ambivalentie van de client 

- Het ontwikkelen van de motivatie van de client 

- Hoe breng je beweging/verandering/actie tot stand bij de client  

- De theorie van de non-judgemental benadering en hoe dit werkt in de praktijk 

- Wegblijven bij oordelen en veroordelen – neutraal blijven  

- Oefenen in groepjes 

- Huiswerkopdracht: bekijken van YouTube filmpjes  

- Verslavingsdeskundige komt met client en doet een sessie voor de groep 

- Nabespreking en evaluatie     

                              
3. Module 3: Fysiologie en (gedrags)therapie 

Literatuur: Handboek cognitieve gedragstherapie bij middelen en gokken –  

Maarten J.M. Merkx 

1. Fysiologische effecten van middelengebruik en de werking van het brein 

- De autonomie van de hersenen – structuren en hun functie 

- Neurotransmitters 

- De fysiologie van de hersenen 

- De werking van dopamine 

- Eclectische signalen 

- Het geheugen 

- Beschadiging van hersendelen 

- Oppeppers en downers 

- Seksuele prikkels en opwinding 

- Motoriek  

- Korsakov 

- Vervaging van grenzen 



 

- Negatief zelfbeeld 

- Gebrek aan eigen waarde 

- Schaamte 

- Tegenslagen 

- Verlies 

- Geweld 

- Agressie 

- Zorgen 

- 2 casuïstieken  – casussen worden uitgereikt en besproken 

- Opstellen van rapportage – voorbeeldrapportage wordt gemaild 

 

2. Psychologie en gedragstherapie 

- Uitleg theorie cognitieve benadering en het behaviorisme 

- Methode cognitieve gedragstherapie 

- Zelftest 

- Erkenning, waardering 

- Waarden – werken met de waardenlijst 

- Werken met de acht neurologische niveaus 

- Gedragsstijlen  

- Werken met het ABC gedragstherapie model 

- Overlevingsmechanismen en coping-gedrag 

- Co-depency – wat doet verslaving met partners 

- De fundamenten van partner/relatie counselling m.b.t. 

- Verslavingsproblematiek 

- Gokverslaving – wat zijn de gevolgen 

- Counsellingsgesprek met een gokverslaafde 

- Wet sanering natuurlijke personen (WSNP) 

- Schuldhulpverlening en budgetbeheer 

  

4. Module 4: Systemen en dubbele diagnoses 

Literatuur: Handboek dubbele diagnoses – Geert van Dam 

1. Overdracht en tegenoverdracht (handout) 

- Waar heb je rekening mee te houden? 

- Projectie 

- Afhankelijkheid 

- Reddersbeeld 

- Bewustwording van (gedrags)patronen  

2. Systeemgesprekken 

- Familiestructuren 

- Gemeenschapsstructuren 

- Genetische factoren 

- Voorouders 

- Genogram 

- Begeleiden van familie in het verslavingsproces 

- Systemische opstelling met de groep 

- Systemische opstelling met attributen 

 



 

3. Dubbele diagnoses 

- Theorie en achtergronden 

- Hoe worden deze vastgesteld? 

- Invloeden op verslavingen 

- Wie stelt de diagnose vast 

- Hoe gaan klinieken om met dubbele diagnoses 

- Waar heeft de verslavingsdeskundige zich aan te houden? 

- Oefenen aan de hand van een casus 

- Huiswerk Portfolio 

4. DSM V: belangrijke kenmerken en richtlijnen (handout) 

- Wat is DSM? 

- Persoonlijkheidsstoornissen in relatie tot verslaving 

- Psychische stoornissen 

- Observeerbare gedragskenmerken 

- Ziektebeelden en medicatie 

- Hokjes denken 

- Wat kan een verslavingsdeskundige betekenen in dit specifieke spectrum? 

5. Evidence based werken  

- Presentatie verslavingskundige 

- Intervisiemodel “Voices of senses” 

 

5.  Module 5: Multi-disciplinaire teams in de verslavingszorg 

1. Het voorbereidingstraject tot vaststelling van de status van de client 

- Wat is hiervoor nodig 

- De actoren en disciplines 

- Waar dien je rekening mee te houden 

- Sociaal maatschappelijke factoren 

- Sociale achtergronden 

- Omgevingsanalyse 

- Een Anamnese: waar dient dit voor 

2.  De rol van GGZ-instellingen en verslavingsklinieken 

- Het belang van deze instellingen en hun invloed 

- Behandeling van een casus  

- Oefenen met de WRAP-methode 

- Huiswerkopdracht  portfolio 

3. Laatste lesdag: Examen 

 

 

 

 

 


