
In opdracht van de Raad voor Bekwaamheids 

ontwikkeling in de verslavingszorg (RvBO) is de 

Canon Verslaving geschreven. De publicatie is 

er op gericht om een minimumset aan bronnen ter 

beschikking te stellen aan alle personen die zich 

(professioneel of in een lerende of lesgevende rol) 

in of rond de verslavingszorg bewegen. De Raad 

beoogt dat de Canon een belangrijke plaats zal 

innemen in de borging (certificering en auditing) 

van de kwaliteit van de verslavingszorg en de 

accreditatie van onderwijsinstellingen. Om die 

reden zullen periodiek nieuwe edities verschijnen.

Achtergronden
De verslavingszorg bestaat in de vorm van hulpvoorzieningen 

aan mensen met alcoholproblemen en sinds de jaren zeven

tig ook drugsproblemen al meer dan 100 jaar. Pas de laatste 

15 jaar professionaliseert deze sector zich. Er zijn nieuwe 

methodieken ontwikkeld en op werkzaamheid getest, het 

arsenaal geneesmiddelen is uitgebreid. Er vindt geregeld 

epidemiologisch of meer fundamenteel gericht onderzoek 

plaats. Verder zijn er protocollen en richtlijnen opgesteld 

voor de wijze waarop in de zorg resultaten kunnen worden 

gescoord. 

Inmiddels is er een bloeiend netwerk tot stand gebracht van 

instellingen voor onderwijs en onderzoek die zich specifiek 

richten op de verslavingszorg of aan verslaving gerelateer

de thema’s. Allereerst hebben de universiteiten zich op dit 

gebied gemanifesteerd, maar de HBOinstellingen zijn inmid

dels aan een inhaalslag begonnen. 

Uitgangspunten
De Raad voor Bekwaamheidsontwikkeling in de verslavings

zorg (RvBO) heeft als taak om zowel binnen als buiten de ver

slavingszorg actief te opereren om de theoretische bagage 

en het praktisch kunnen (competenties) van (aanstaande) 

zorgverleners op een goed niveau te brengen en zo mogelijk 

te verhogen. De RvBO beoogt dat de Canon daarin een spil

functie vervult. 

De Canon is een handreiking voor kennisoverdracht, be 

kwaam      heids ontwikkeling, onderwijs en opleiding, en stoelt 

op wetenschappelijke gegevens. Met deze uitgave wordt 

bevorderd dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 

resultaten van onderzoek en methodiekontwikkeling die de 

afgelopen 10 jaar door en voor de Nederlandse verslavings

zorg tot stand zijn gekomen.

Door GGZ Nederland zijn in het kader van het project Resulta

ten Scoren tientallen handleidingen, richtlijnen en literatuur

studies gepubliceerd. In deze uitgave wordt daar uitgebreid 

aandacht aan besteed. Hiernaast zijn er zowel voor de uni

versitair opgeleide beroepsgroepen alsook voor HBOopge

leide beroepsgroepen (agogen, verpleegkundigen) voorbe

reidingen getroffen voor de samenstelling van op evidentie 

gebaseerde handboeken. Verder zijn in dit verband mede op 

initiatief van de RvBO bij enkele HBOinstellingen nieuwe ver

slavingsopleidingen (minoren) ontwikkeld en is sinds 2007 

een masteropleiding verslaving (artsen/psychologen) van 

start gegaan.

Inhoud
De Canon biedt een overzicht van belangrijke literatuur over 

de volgende onderwerpen:

Middelen, gebruik en gebruikers
Thema’s zijn: gebruik en kenmerken van psychoactieve stof

fen; risico’s van het gebruik en ongewenste effecten; epide

miologische gegevens.

Misbruik en afhankelijkheid
Thema’s zijn: definitie van begrippen (intoxicatie, onthou

ding, afhankelijkheid en misbruik); risicofactoren van mis

bruik en afhankelijkheid; medische gevolgen van misbruik en 

afhankelijkheid; beloop van afhankelijkheid; psychobiologie 

van afhankelijkheid.

Canon verslaving: wat elke professional 
over verslaving moet weten1

FA
C

Ts
h

e
e

t

 

1

2

1) Stel, J. van der (2007). Wat elke professional over verslaving moet weten. 

Canon verslaving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.



Maatschappelijke gevolgen en overheidsbeleid
Thema’s zijn: wettelijke kaders; alcoholbeleid; drugsbeleid; 

beleid met betrekking tot kansspelen; beleid met betrekking 

tot behandeling en preventie.

Behandeling en zorg bij verslaving
Thema’s zijn: structuur van de verslavingszorg; werking van 

de verslavingszorg: a. preventie en b. hulpverlening aan ver

slaafden.

Aanvullende informatie
Hierin: beknopt overzicht van gedrukte publicaties en inter

netbronnen.

De in de Canon opgenomen geselecteerde literatuur biedt 

een overzicht van actuele teksten of bronnen over essentiële 

onderwerpen betreffende verslaving, verslaafden en versla

vingszorg. Alle geselecteerde teksten voldoen qua leesbaar

heid, zorgvuldigheid en consistentie, empirische onderbou

wing aan de gangbare normen. Ze zijn niet controversieel, 

behalve als ze deel uitmaken van een deelverzameling van 

tegenover elkaar staande opvattingen en de auteurs in het 

werk en onderwijsveld worden gewaardeerd als ‘gezagheb

bend’. De selectie is multidisciplinair georiënteerd overeen

komstig de beroepenstructuur van de verslavingszorg en de 

direct aanpalende sectoren.
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