Sectie Verslavingspsychologie
Meer weten of lid worden? Kijk op onze website!

Al meer dan 10 jaar zet de sectie Verslavingspsychologie van het NIP zich in
voor de profilering en professionalisering van het vak. De sectie kent een actief
bestuur, bestaande uit acht psychologen die werkzaam zijn in de verslavingszorg.
De sectie Verslavingspsychologie telt momenteel in totaal zo’n 330 leden.
Waar zet de sectie Verslavingspsychologie zich voor in?

• Het behartigen van de belangen van

psychologen binnen de verslavingszorg
op allerlei gebieden, bijvoorbeeld door
deelname aan belangrijke externe en
interne overleggen en door het op de
kaart zetten van het vak verslavings
psychologie. Belangrijk resultaat is dat nu
in vrijwel iedere GZ-opleiding aandacht is
voor verslavingspsychologie;
	Kennis uit het vak verzamelen en
uitdragen, onder andere via werk
bezoeken bij instellingen nationaal en
internationaal en overdragen van kennis
aan de GGZ;
	Samenwerking met andere disciplines
en werkvelden, door onder andere input
te geven vanuit de verslavingspsycho
logie op een breed scala aan richtlijnen
en zorgstandaarden die in de afgelopen
jaren ontwikkeld zijn;

•	Het bestrijden van het stigma rondom

•

•

•

•
•

verslaving door middel van actieve
deelname aan actuele vraagstukken,
interviews en het uitbrengen van nieuwsen persberichten;
Inzet op actuele thema’s in de
verslavingszorg door ons hard te maken
voor de verhoging van de leeftijd
waarop jongeren alcohol mogen kopen
naar 18 jaar, en voor de lobby tegen de
tabaksindustrie;
Organisatie van een jaarlijks symposium
voor psychologen uit de verslavingszorg
waar vakgenoten de nieuwste kennis en
ontwikkelingen uitwisselen;
De leden up to date houden van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van de verslavingspsychologie door
middel van nieuwsbrieven en berichten
op social media.

Bekijk de uitgebreidere sectiepagina en het jaarplan via
www.psynip.nl/verslavingspsychologie
Waarom lid worden?
Als lid van de sectie Verslavingspsychologie blijf je op de hoogte van recente ontwikkelingen
in ons vakgebied. Je laat zien dat je staat voor je vak en bent betrokken bij het ontwikkelen
van handvatten voor de praktijk. In de GGZ en wetenschap houden we de aandacht voor
de verslavingspsychologie scherp en we laten landelijk van ons horen. Op onze symposia
ontmoet je andere professionals die werkzaam zijn in het vak en zoeken we samenwerking
met andere disciplines. De sectie is afhankelijk van de inbreng van haar leden, dus word
vandaag nog lid zodat we jouw belangen nog beter kunnen vertegenwoordigen.

Samen laten we zien waar we voor staan!
Bekijk alle ledenvoordelen op www.psynip.nl/wordlid

