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‘Volg je intuïtie’, klinkt het donderdagavond 

4 februari tijdens het webinar De verslaafde 

psycholoog: wat nu? Joanneke Kuppens, 

coach en verslavingsarts bij artsenfederatie 

KNMG is aan het woord. Ze geeft een aantal 

adviezen over wat je kunt doen als je het 

vermoeden hebt dat een collega verslaafd is 

aan alcohol of andere middelen. ‘Artsen die 

ik spreek hebben vaak een vermoeden, maar 

durven niet op een collega af te stappen of 

weten niet welke woorden ze moeten 

kiezen’, vertelt Kuppens. 

Daarnaast geeft ze aan dat het belangrijk is 

om verslaving als een ziekte te zien, en een 

werknemer die worstelt met alcohol- of 

middelenmisbruik niet meteen op non-ac-

tief te zetten zoals wel vaak gebeurt. Het 

juiste is om iemand ziek te melden en in 

overleg te gaan met de arbo-arts. Die 

boodschap staat ook in de intentieverkla-

ring ‘Behandel verslaving als een ziekte’ die 

veertien zorgpartijen, waaronder het NIP, 

een jaar geleden ondertekenden. Daarmee 

willen ze in de zorg een beweging op gang 

zetten die een gezonde en veilige werkom-

geving creëert waarin middelenmisbruik en 

verslaving bespreekbaar worden en het 

taboe wordt doorbroken.  

Beleid ontwikkelen 
‘Zo’n 70 procent van de hulpverleners  

durft probleemgedrag van collega’s niet 

bespreekbaar te maken’, zegt dr. Peter 

Greeven, voorzitter van de sectie Versla-

vingspsychologie en mede-organisator van 

de webinar. ‘Er zit echt een taboe op. 

Verslaving wordt vaak – zelfs dus door 

psychologen – gezien als iets wat je aan 

jezelf te danken hebt. We vellen snel een 

oordeel. Daarnaast spreken we collega’s 

niet aan omdat we niet in hun privésfeer 

willen komen. Denk maar aan roken, ook 

daar zeggen de meesten niets van.’ 

De sectie Verslavingspsychologie gaat de 

komende periode samen met het NIP meer 

aandacht vragen voor deze problematiek.  

‘We willen vanuit het NIP echt beleid gaan 

ontwikkelen voor zorgorganisaties en 

professionals over hoe ze hiermee om 

moeten gaan en zaken bespreekbaar moeten 

maken’, legt Greeven uit. ‘Mag je werkne-

mers bijvoorbeeld zomaar testen? Met 

welke juridische zaken moet je rekening 

houden? Hoe spreek je iemand aan? Het 

gebeurt nu nog te vaak dat mensen die met 

een verslaving kampen op staande voet 

worden ontslagen.’

Onlangs heeft het Trimbos-instituut een 

nieuwe Handreiking Alcohol, Drugs en 

Medicatie beleid opgesteld voor instellingen 

en werkgevers (Trimbos-instituut, 2020). 

Hierin wordt actiever ingezet op preventie 

en zorg van medewerkers met problema-

tisch middelengebruik. En wordt aandacht 

besteed aan in hoeverre middelengebruik 

bijdraagt aan onveiligheid op de werkplek. 

De sectie Verslavingspychologie zoekt 

daarnaast de samenwerking op met de 

sectie Arbeid- & Organisatiepsychologie om 

het thema niet alleen binnen de zorg, maar 

ook daarbuiten op de kaart te zetten. 

‘ Durf een collega aan te 
spreken over vermoedens 
van verslaving’
Net als in algemene bevolking, krijgt zo’n tien tot twaalf procent van de psychologen 

hoogstwaarschijnlijk minstens een keer in het leven te kampen met problematisch 

alcohol- of middelengebruik.1 Hoe ga je om met een verslaafde collega?

Het webinar ‘De verslaafde psycholoog: 

wat nu?’ van 4 februari 2021 is, net als 

alle andere webinars van het NIP, terug 

te kijken via psynip.nl/webinars.

1 Baldisseri M. R. (2007). Impaired healthcare 
professional. Critical care medicine, 35(2 Suppl), 
S106–S116. https://doi.org/10.1097/01.
CCM.0000252918.87746.96

DP#3_NIP katern MRT 2021_198x275mm_220221.indd   1 23-02-2021   17:07



OUDSTE WERKGROEP NIP VIERT 
50-JARIG BESTAAN
De Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkingen, ofwel de WAG,  bestaat dit  

jaar 50 jaar. We spreken via Zoom met voorzitter EVELIEN DIRKS, senior-onderzoeker en  

programmaleider bij de NSDSK, de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind.  

Voor de gelegenheid pakte ze het archief van de werkgroep erbij. 

Wat doet de WAG eigenlijk precies?
‘Ooit stond WAG voor Werkgroep Auditief Gehandicapten. Maar die 

term gebruiken we nu niet meer. Vanaf de jaren ‘90 ging de 

werkgroep zich namelijk ook richten op kinderen met taalontwikke-

lingstoornissen (TOS), dus moest de naam worden aangepast. 

 

De werkgroep is bedoeld voor psychologen die werken met kinderen 

en jeugdigen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelings-

stoornis hebben. Zodat zij elkaar onderling kunnen treffen. Bijvoor-

beeld om ervaring, kennis en expertise uit te wisselen. Aangesloten 

psychologen blijven via verschillende bijeenkomsten op de hoogte 

van veranderingen in het vakgebied, bijvoorbeeld als er nieuwe 

testinstrumenten bijkomen of als er nieuwe wetenschappelijke 

inzichten zijn.

Volgens mij zijn we trouwens niet enkel de oudste, maar ook de 

kleinste werkgroep van het NIP. We hebben zo’n 200 leden. Dat we 

zo klein zijn is ook niet gek, slechts 1 op de 1000 kinderen wordt 
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TERUGKIJKEN?
Alle webinars van het NIP zijn terug te kijken via  

psynip.nl/webinars

geboren met een gehoorverlies.  Relatief gezien is er dus maar een 

kleine groep psychologen die zich op deze doelgroep richt. Daaren-

tegen komen taalontwikkelingsstoornissen veel vaker voor, bij zo’n  

5 tot 7 procent van de kinderen, maar TOS is minder bekend. De 

werkgroep houdt zich daarom ook bezig om taalontwikkelingsstoor-

nissen op de kaart te zetten.’ 

Waar hield de werkgroep zich 50 geleden mee bezig?
Haalt het archief op haar laptop erbij: ‘In oktober 1970 zijn we 

opgericht. De toenmalige voorzitter van de sectie Kinder- en 

Jeugdpsychologie stuurde een brief naar alle leden, om iedereen die 

met slechthorende kinderen werkte in contact met elkaar te brengen. 

Die leden bezochten vervolgens het doveninstituut in Gestel’

 

Leest verslag van dat bezoek voor uit het archief: “Ze waren onder 

de indruk in Gestel van de royale wijze waarop het instituut is op 

gezet. En dat geldt ook voor de vorstelijke wijze waarop we hier zijn 

ontvangen. Tussen de koffie, het voortreffelijk diner en de thee was er 

gelukkig ook nog tijd voor het wetenschappelijk gedeelte. Na dit 

bezoek is de WAG opgericht en werd de eerste bijeenkomst gehou-

den bij de NSDSK, de organisatie waar ik nu werk, heel toevallig!

 

In de jaren die volgen zie je dat intelligentietesten veel worden 

besproken. Hoe neem je die af, en hoe betrouwbaar zijn ze voor deze 

doelgroep? En er wordt veel gepleit voor gebarentaal. Begin jaren 

’70 was dat namelijk absoluut niet aan de orde. Op veel plekken 

mocht je zelfs geen gebarentaal gebruiken, men was bang dat dit de 

taalontwikkeling in de weg zou zitten. Pas in de jaren ’90 vond er 

een grote omslag plaats. En nu is de erkenning van de Nederlandse 

gebarentaal eindelijk een feit. In 1996 werd daarover nog een 

WAG-bijeenkomst gehouden, in het archief lees ik dat de onder-

steuning voor de erkenning “meer zou zijn dan alleen maar een 

gebaar”. Gebarentaal wordt de laatste tijd steeds zichtbaarder in de 

maatschappij, kijk maar naar de persconferenties van Mark Rutte en 

Hugo de Jonge. 

 

In de jaren ’90 ging het ook over gehoorscreening van kinderen. 

Destijds werd de diagnose vaak pas gesteld rond de leeftijd van 

twee. Vanaf 2005 wordt bij alle kinderen in de eerste weken na de 

geboorte een gehoorscreening gedaan. Dat heeft voor het werkveld 

veel veranderd. Gehoorverliezen worden nu eerder opgemerkt, 

waardoor de behandeling veel eerder kan starten.’

Wat is er in die 50 jaar veranderd?
‘Vroeger ontmoetten de WAG-leden elkaar op een zorg- of onder-

wijslocatie, dus dan gingen we echt allemaal bij elkaar op bezoek. 

Later begonnen de bijeenkomsten meer op congressen te lijken. En 

de diagnostiek van gehoorverliezen is vervroegd, net als die van 

taalontwikkelingsstoornissen. Ook technische ontwikkelingen, zoals 

het cochleair implantaat en hoortoestellen hebben ons werkveld erg 

veranderd. Daarnaast is onze kennis over de doelgroep en het 

wetenschappelijk onderzoek enorm toegenomen. Verder is de WAG 

zelf niet heel veel veranderd, we ontmoeten elkaar nog steeds en 

delen kennis en ervaring met elkaar.’

Welke thema’s spelen er nu onder de psychologen uit 
de werkgroep?
‘Als psycholoog moet je specifieke kennis van de doelgroep hebben 

om je werk goed te kunnen doen. Dus je moet bijvoorbeeld goed 

weten wat een auditieve of communicatieve beperking inhoudt en 

wat de impact daarvan op de ontwikkeling van een kind kan zijn. De 

prevalentie van sociaal-emotionele problematiek is veel hoger 

binnen onze doelgroep. Daar moet je als psycholoog alert op zijn. 

De communicatie tussen de psycholoog en het kind moet goed zijn. 

Dove en slechthorende kinderen gebruiken bijvoorbeeld vaak 

gebaren in de communicatie met anderen. Kinderen moeten ook de 

mimiek van het gezicht goed kunnen zien. Als je een test afneemt 

moeten die voorwaarden optimaal zijn. Hoe je dat nu goed aanpakt, 

blijft eigenlijk altijd een thema binnen de werkgroep. Onze doel-

groep krijgt bijvoorbeeld enkel dingen mee die echt tot hen gericht 

zijn, en veel minder uit de omgeving. Terwijl je als kind juist ook 

heel veel leert van je ouders die met je broertje of zusje een gesprek 

hebben. Daar moet je je als psycholoog allemaal bewust van zijn.’

 

Gaan jullie dit jubileum nog vieren?
‘Vanwege corona hebben we de viering uitgesteld naar oktober dit 

jaar. We willen elkaar echt ontmoeten, liever niet online. In de 

aanloop naar het jubileumcongres geven we twee webinars die alle 

NIP-leden kunnen bijwonen.’

Hoe zien de komende 50 jaar van deze werkgroep eruit?
‘Hopelijk kunnen we meer webinars organiseren en daarmee beter 

inspelen op de behoeftes uit het veld. Ik zou eigenlijk ook meer de 

verbinding tussen de wetenschap en praktijk willen maken, en die in 

beide richtingen versterken.’

‘Kinderen leren heel veel van ouders die 
met een broertje of zusje praten’
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COLOFON DIT KATERN IS IN OPDRACHT VAN HET NIP SAMENGESTELD DOOR ANOUK BERCHT, REDACTEUR NIP EN RENSKE VERMEIJDEN, COMMUNICATIEADVISEUR NIP. 
VORMGEVING: STUDIO JORRIT VAN RIJT. MAIL VOOR SUGGESTIES OVER ONDERWERPEN: COMMUNICATIE@PSYNIP.NL.

DE WERKDAG VAN…

Daphne  
Metsemakers
Docent aan de Hogeschool Utrecht en 

 psycholoog en coach in haar eigen praktijk.

‘Sinds vorige week werk ik als docent en onderzoeker aan de 

Hogeschool Utrecht bij de masteropleiding Innovatie in Zorg en 

Welzijn. Momenteel word ik volledig online ingewerkt. Ik maak 

kennis met mijn nieuwe collega’s en kijk toetsen na. Zo leer ik het 

curriculum en de manier van beoordelen goed kennen.   

Daarnaast heb ik een eigen praktijk. Meestal spreek ik cliënten 

overdag en soms ook ’s avonds. Ik geef therapie en coaching. 

Afhankelijk van de vraag van de cliënt kijk ik of coaching of therapie 

beter past. Doorgaans geef ik therapie als cliënten klachten hebben, 

bijvoorbeeld van somberheid of angst. En coaching als het vraag-

stuk meer over werk gaat en een cliënt bijvoorbeeld wil leren om 

beter te functioneren. 

Ik combineer mijn werk voor de hogeschool en mijn eigen praktijk. 

Op dit moment volg ik ook nog een cursus Acceptance and Commit-

ment Therapy. Ik wil graag bijblijven met betrekking tot nieuwe 

ontwikkelingen en inzichten. Tot slot zit ik in het bestuur van de 

sectie Arbeid- &Organisatiepsychologie, met als portefeuille Arbeid 

en Gezondheid. Ik wil me graag inzetten voor meer zichtbaarheid en 

erkenning van de arbeids- en gezondheidspsycholoog. 

Zijlijn 
De rode draad in alles wat ik doe heeft te maken met de overlap 

tussen werk en gezondheid. Werk neemt in een mensenleven een 

belangrijke plek in. Voor je identiteit. Maar ook omdat werk mensen 

heel gelukkig, maar helaas ook heel ongelukkig kan maken. Dat vind 

ik interessant. 

De combinatie van aan de hogeschool werken en therapie en 

coaching geven werkt goed voor mij omdat ik op die manier 

verschillende perspectieven in kan nemen. Als coach of therapeut 

kijk je vanaf de zijlijn mee. Terwijl je als docent, werknemer, 

leidinggevende of coördinator vanuit een andere hoek kijkt. Ik vind 

het waardevol al die posities te hebben gehad. Ik heb bijvoorbeeld 

geleerd hoe ingewikkeld het is om leidinggevende te zijn toen ik zelf 

een tijdje als manager werkte. Je loopt tegen dezelfde dingen aan 

als de mensen aan wie je leidinggeeft maar je moet tegelijk zorgen 

dat het goed met hen gaat en je ze faciliteert om hun werkzaamhe-

den te kunnen doen. 

Samenwerken vind ik het leukste. Ik zou daarom ook niet alleen 

maar een eigen praktijk willen hebben, in mijn eentje. Ik vind het 

dan ook extra leuk dat docenten aan de Hogeschool Utrecht bij de 

master waar ik nu werk, samen lesgeven. Je staat samen voor de 

klas en hebt ook voor de klas discussies met elkaar, waardoor je van 

en met elkaar leert. Ik moet nog gaan starten met het lesgeven, 

maar dat is het idee. De uitdaging is eerst om het overzicht in mijn 

nieuwe werk te krijgen op de hogeschool. Het plan is dat ik me daar 

ook ga voorbereiden op een promotietraject.’

Psychologen werken overal: van de gezondheidszorg tot het 

onderwijs en het bedrijfsleven. In deze rubriek geven vakgeno-

ten een kijkje achter de schermen. Wil je ook vertellen over je 

werkdag? Mail naar communicatie@psynip.nl 

‘Ik heb geleerd hoe ingewikkeld het is om 
leidinggevende te zijn toen ik zelf een 

tijdje als manager werkte’
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