
UITNODIGING 
 

NASCHOLING dinsdag 28 mei 2015 
AANVANG 17.30 UUR STIPT 
LOCATIE: SABIC INNOVATIVE PLASTICS 
PLASTICSLAAN 1  4612 PX  BERGEN OP ZOOM 
 
Collega’s  
 
Op 28 mei aanstaande vindt de tweede nascholing van 2015 plaats.  
Vergeet je niet tijdig als deelnemer aan te melden bij Ben Versluis 
ben.Versluis@arbounie.nl  
 

Titel: 

Verslaving 
Door RoderSana:  

Rolf Wens (arts), Peter Couvee(behandelaar), Minke Rozemond (zorgadviseur) 
 

 
17.00 - 17.30  Inschrijving  
 
17.30 - 18.00  Maaltijd  
 
18.00 - 18.30  Algemene inleiding:  

uitleg over verslaving, prevalentie, toegespitst op verslaving & werk 
 

18.30 - 19.00   Behandelaar:  
Uitleg over psychische aspecten/ gevolgen van verslaving,  
uitleg over behandelmethodieken 
 

19.00 – 19.30 Arts verslavingszorg  
   Uitleg over medische aspecten/gevolgen van verslaving 
   Uitleg over behandelmethodieken 
 
19.30 - 19.45    Pauze 
 
19.45 - 20.15    Informatie voor bedrijfsartsen 
   Hoe kunnen bedrijfsartsen verslaving herkennen bij hun clienten? 
   Hoe kunnen zij hiermee omgaan en dit bespreekbaar maken? 
 
20.15 - 20.45    Informatie voor werkgevers 

Welke toelichting kunnen bedrijfsartsen aan werkgevers geven 
omtrent het herkennen van verslaving bij hun medewerkers en het 
bespreekbaar maken hiervan? 
 

20.45 - 21.00    Informatie over RoderSana 
 
21.00 - 21.15    Evaluatie en afsluiting 

mailto:ben.Versluis@arbounie.nl


 
Leerdoel: Inzicht in verslaving, het tijdig herkennen en het begeleiden van werknemer en 
werkgever hierin.  
 
Inschrijfgeld: 45 euro op NL29 INGB 0009440896 tnv NVAB kring Zuidwest.  
Zorg dat uw naam bij de betaling vermeld wordt. Alleen bij tijdige betaling bent 
u verzekerd van het nascholingscertificaat.  
NB U kunt tot 4 dagen voor de nascholingsdatum inschrijven. Na deze datum is 
inschrijving niet meer mogelijk. U kunt inschrijven tot 21-5-2015.  
 
Accreditatie verleend voor 3 punten  
Doelgroep domein : bedrijfsgeneeskunde 
 
Tot ziens bij SABIC in Bergen op Zoom  
 
Reynout van Wanroij, secretaris  
 
In verband met extra beveiliging dient u zich bij Sabic te kunnen LEGITIMEREN!!  
Neem uw paspoort mee. U komt anders niet binnen.  
NB een rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 
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