
WHO’S WHO



ANNE VAN DUYSE
Dr Anne Van Duyse is werkzaam als psychiater sinds 1994 
en medisch directeur van De Sleutel sinds 2002.
Zij is klinisch actief in het psychiatrisch Centrum Sint Jan 
Baptist sinds 1994, oa op de verslavingsafdeling Vita.

Zij speelt een actieve rol in het netwerk van De Sleutel als 
medisch directeur en was ook werkzaam in de 
therapeutische gemeenschap voor Dubbel diagnose. 
Zij is woordvoerder voor de Sleutel.

Tot 2002 was zij tevens werkzaam in het Universitair 
Ziekenhuis Gent op de verslavingsafdeling en het Psycho-
somatisch Centrum.
Zij werkte ook korte tijd als psychiater in het CGGZ 
Therapiecentrum te Sint-Niklaas in het volwassen en 
kinderteam.

Ze volgde een postgraduaat gedragstherapie.

Chairman / Inleiding / Closing



COR DE JONG
Prof. Dr. C.A.J. (Cor) de Jong is verslavingsartsKNMG en 
psychotherapeut. Hij werkt ruim 40 jaar in de psychiatrie en de 
verslavingszorg. Hij is in 1993 gepromoveerd aan de Radboud 
Universiteit op een proefschrift over het voorspellen van herstel 
bij opgenomen aan alcohol verslaafde patiënten. 

Hij is sinds 2005 als hoogleraar verbonden aan de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen 
en sinds 2000 wetenschappelijk directeur van het Nijmegen 
Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA). Over het 
onderzoek op het gebied van verslaving, verslavingszorg en 
psychiatrie publiceerde hij meer dan 100 Engelstalige artikelen in 
peer-review tijdschriften, meer dan 50 artikelen in Nederlandse 
tijdschriften en meer dan 20 hoofdstukken in leer- en 
handboeken. Persoonlijkheidspathologie en Interpersoonlijk 
Gedrag hebben zijn speciale belangstelling. 
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ROBERT POLS
Robert Pols is 44-jaar en kent de (verslavings)psychiatrie van binnen en van buiten. 
In 2005 is Pols in herstel gekomen na zijn laatste klinische behandeling. Pols heeft 
volgens eigen zeggen zijn herstel kunnen inzetten vanwege het ontmoeten van 
ervaringswerkers, peer supporters. 
In de afgelopen 10-jaar heeft Pols zich zeer breed ontwikkeld en heeft gewerkt in 
zowel de reguliere verslavingszorg, ggz maar ook in de particuliere sector. Zeven jaar 
was Pols werkzaam bij Novadic-Kentron. Zijn werk bij NK bestond uit het verzorgen 
van herstelwerkgroepen, het plegen van interventies op individueel en groepsniveau 
en het verzorgen van psycho-educatie binnen (fact)teams. 

In de particuliere verslavings sector werkte Pols als addiction counselor bij Yes We 
Can Clinics in de Belgische Ardennen, een kliniek voor jongere verslaafden van 13-21 
jaar. Behandeling vond plaats middels het Minnesota model. De laatste drie jaar is 
Pols zeer actief betrokken bij het ontwikkelen en inrichten van een behandelafdeling 
voor dubbele diagnose bij het Ggz Oost Brabant. Pols draagt hier de zorg voor het 
gedrag van de verslaving binnen de dd afdeling en heeft zitting in een projectgroep 
waarin de ontwikkeling van DD, HIC en DOC's centraal staat. 
Naast een breed aantal cursussen die allen in het teken stonden van 
ervaringsdeskundigheidsbevordering heeft Pols in 2009 een post Hbo opleiding 
gevolgd. Op dit moment volgt Pols een bacheloropleiding tot verslavingsdeskundige. 
Verder gaf Pols diverse interviews, onder andere aan het Eindhovens Dagblad en is er 
een portretserie gemaakt over het leven van Pols, uitgezonden op Omroep Brabant. 
Op de universiteit van Nijmegen gaf Pols college aan psychologen en orthopedagogen 
in opleiding samen met professor dr. de Jong.

Recovery : verschillende aspecten tijdens een patiënt interview met Cor de Jong



GEERT DOM
Prof. dr. Geert Dom is psychiater, is hoofdgeneesheer

PC Broeders Alexianen en verbonden aan de 

Universiteit Antwerpen, CAPRI en het Universitair

Ziekenhuis Antwerpen (UZA). 

Hij is gespecialiseerd in de behandeling van en 

onderzoek naar verslavingsproblemen met nadruk op 

psychiatrische co-morbiditeit. 

Een overzicht van voornaamste publicaties vind u op

https://anet.uantwerpen.be/acadbib/irua/02061/ . 

Internationaal is hij momenteel actief in het bestuur van 

de European Psychiatric Association (EPA) en de 

European Federation of Addiction Societies (EUFAS).

Acceptance, ACT en recovery

https://anet.uantwerpen.be/acadbib/irua/02061/


PAUL HÖPPENER
Is sinds 2011 als psychiater werkzaam binnen de Reinier 
van Arkel (GGZ instelling in ’s-Hertogenbosch) en werkt 
binnen het centrum voor ouderen als 
ziekenhuispsychiater. 

Hij is geregistreerd ouderenpsychiater met als 
aandachtsgebied verslavingspsychiatrie. 

Paul Höppener is bestuurslid van de afdeling 
verslavingspsychiatrie onderdeel van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie.  Hij neemt daarnaast deel 
in diverse werkgroepen oa Landelijk werkgroep 
ouderen en alcoholgebruik en de werkgroep 
ontwikkeling zorgstandaarden alcoholafhankelijkheid en 
opiaatafhankelijkheid.

Wilsbekwaamheid



VERONIQUE HAUGLUSTAINE
is criminologe en heeft aanvullend vergelijkende 
cultuurwetenschappen gestudeerd.

Haar ervaring in de drughulpverlening is:
2j coördinatie van ESF project ‘meer vrouwen in de 
sociale economie: activeren via ervaringsdeskundigen’ 
in sociale werkplaats van de sleutel
Sinds 8j halftime werkzaam als liaison hulpverlening 
binnen de drugbehandelingskamer Gent in combinatie 
met een halftime als CRA en Vouchers therapeut 
binnen het cocaïneproject van de kiem.

Sinds januari 2015 is Véronique Hauglustaine halftime 
liaison binnen drugbehandelingskamer.

WORKSHOP 1 - De Drugbehandelingskamer rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent: 
een unieke multidisciplinaire benadering



JORN DANGREAU
geboren te Kortrijk op 21 februari 1969, heeft rechten gestudeerd aan 
de universiteit van Gent en is met onderscheiding afgestudeerd in 
1992. Daarna nam hij deel aan een  postgraduaat opleiding (European 
Master) ‘Law and Economics’. Deze opleiding werd georganiseerd op 
Europees niveau. In dit kader had hij de gelegenheid om te studeren 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (Nederland), de universiteit 
te Gent (België) én New College te Oxford (Groot-Brittannië). Hij 
beëindigde deze postgraduaat opleiding met onderscheiding.

Na verbonden te zijn geweest aan de Brugse balie werd hij in oktober 
2000 tot rechter benoemd in de rechtbank van eerste aanleg te Gent. 
Aanvankelijk werd hij belast met zowel correctionele als burgerlijke 
zaken, maar de focus van zijn opdracht kwam algauw op correctioneel 
gebied te liggen. 

Hij is mede-initiatiefnemer en voorzitter van de 
Drugbehandelingskamer, een pilootproject dat -met de steun van de 
minister van Justitie- in de schoot van de rechtbank van eerste aanleg 
Gent werd opgestart in mei 2008.

WORKSHOP 1 - De Drugbehandelingskamer rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent: 
een unieke multidisciplinaire benadering



EVELIEN JOOSTEN
In 2003 studeerde Evelien af in de studie psychologie 
aan de Universiteit van Tilburg. Na haar studie is ze 
gaan werken als onderzoeker binnen de verslavingszorg. 
Eind 2003 werd een subsidieaanvraag gehonoreerd 
waardoor Evelien in de zomer van 2004 kon starten met 
haar promotietraject binnen het NISPA. Op 7 januari 
2009 is Evelien gepromoveerd op het proefschrift ‘Let’s
decide together. Shared decision-making in addiction
health care’. 
Naast onderzoeker is Evelien 7 jaar werkzaam geweest 
als behandelaar; eerst binnen de ambulante 
verslavingszorg en later binnen de ambulate GGz. 
Momenteel werkt ze als adviseur binnen de afdeling 
Strategie & Ontwikkeling binnen Vincent van Gogh voor 
geestelijke gezondheidszorg met als aandachtsgebieden 
shared decision-making en innovatie.

WORKSHOP 2 - Shared Decision Making



BERT VINKEN
Is sinds 1990 werkzaam in verslavingszorg bij Novadic -
Kentron in de disciplines sociotherapie en 
casemanagement, vanaf 2000 binnen Vincent van 
Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg preventiewerk 
en sinds 2012 als beleidsmedewerker.

WORKSHOP 2 - Shared Decision Making



INGRID BAKKER
is veldwerker en ontwikkelaar van voorlichtings-
materiaal voor stichting Mainline, een Nederlandse 
stichting die zich richt op harm-reduction en 
druggebruik. Ingrid is verpleegkundige en medisch
antropologe, met een speciale focus op verslaving en 
medicalisering. 

Ze heeft voordat ze bij Mainline ging werken jarenlang 
als verpleegkundige binnen de verslavingszorg gewerkt.

WORKSHOP 4 – Wat denkt de patiënt van het beleid?



COR VERBRUGGE
Cor Verbrugge werkt als senior verpleegkundige en 
wetenschappelijk medewerker voor Novadic-Kentron, 
verslavingszorginstelling in Noord-Brabant.

Tevens is hij gedetacheerd als wetenschappelijk 
medewerker bij het Nijmegen Institute for Scientist-
Practitioners in Addiction (NISPA) te Nijmegen.

Cor is projectleider van een implementatieproject voor 
herstelondersteunende zorg binnen de verslavingszorg 
van Novadic-Kentron.

WORKSHOP 4 – Wat denkt de patiënt van het beleid?


