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Dr. Joanneke van der Nagel studeerde 
Geneeskunde en Wijsbegeerte aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, gevolgd door een oplei-

ding Epidemiologie aan de VU Amsterdam.  
In 2016 promoveerde ze op middelen-gebruik 

onder mensen met een verstandelijke beperking. 
Sinds 2006 is ze werkzaam bij 

Tactus Verslavingszorg als psychiater en  
programmaleider. 

‘We moeten juist de  
rode loper uitrollen  
voor patiënten die  
zoveel moed hebben 
verzameld om te zeggen: 
misschien drink ik te veel’
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Hoe behoudt u het werkplezier in deze tijden van werk- en regeldruk? Welke 
initiatieven neemt u daartoe en waar bent u in uw werk het meest trots op?  
Dat willen we laten zien in een serie portretten van enthousiaste psychiaters  
uit alle hoeken van het werkveld. Wilt u ook meedoen, reageren, inspireren? 
Mail dan naar redactie@depsychiater.nl.

‘De verslavingszorg is een  
oase voor hulpverleners’
Een groot deel van haar werkplezier schuilt voor psychiater Joanneke van der Nagel in de combinatie  
van haar rollen als behandelaar, ontwikkelaar, opleider en onderzoeker. ‘Het begint in de praktijk  
met de constatering: hé, hier wordt een doelgroep over het hoofd gezien.’ 

Haar opleidingsstage bij Tactus Verslavings- 
zorg was uit nood geboren: een stage bij 
een afdeling forensische psychiatrie werd 
op het laatst afgezegd. Joanneke van der 
Nagel is niet meer bij Tactus weggaan.  
‘De verslavingszorg is een oase voor hulp-
verleners. Je hoeft niet te kiezen voor een 
bepaalde stoornis, je ziet mensen met de 
meest uiteenlopende problematiek. Je kunt 
soms het verschil maken met relatief een-
voudige interventies, en soms is het juist 
super complex. Bovendien was het een 
ondergeschoven kindje. Er was ruimte  
om te pionieren; daar hou ik van.’ Drie 
dagen per week werkt Van der Nagel als 
psychiater in een kliniek in Rekken, in de 
Achterhoek. Voor haar onderzoeks- en 
beleidswerk op het gebied van LVB- en  
verslavingszorg reist ze het hele land door. 
Daarnaast is ze verbonden aan de vakgroep 
Human Media Interaction, onderdeel van 
de faculteit Electrotechniek, Wiskunde en 
Informatica aan de Universiteit Twente. 
Met een opdracht die haar op het lijf 
geschreven is: technologische innovaties in 
de zorg toegankelijk maken voor de meest 
kwetsbare doelgroepen. ‘Ik heb een “exact 
hoofd”. Maar technische universiteiten 
waren, toen ik studeerde, veel te monodis-
ciplinair. Nu maak ik de vertaalslag tussen 
klinisch en technisch werken. Er kan zo 
ontzettend veel. Techneuten weten weinig 
van het lijf en menselijk gedrag, maar heb-
ben informatie daarover wel nodig.  
Bovendien: je kunt niet zomaar iemand 
volhangen met elektroden.’ Haar vak-
groepleden gaven het tijdens een teamuitje 
toe: we really needed a psychiatrist here.’

Minor
Te lang zagen vakgenoten verslaving als 
datgene waardoor patiënten het zichzelf 
moeilijk maakten, zegt ze. ‘Als dé oorzaak 
van het mislukken van behandeltrajecten. 
Mijn stelling is: hoe meer je te weten komt 
over verslaving, hoe minder frustratie je 
opdoet, hoe meer compassie je krijgt met je 
patiënten. Daar wordt ons werk zoveel leu-
ker van!’ De kansen om te helpen liggen 
voor het oprapen, verzekert ze. ‘Er kan 
zoveel meer, op het gebied van toxicologie 
en van psychiatrische en somatische zorg, 
op sociaal-geneeskundig gebied.’ Maar de 
mensen die het betreft, worden nog steeds 
niet genoeg bereikt, weet ze, ook uit eigen 
onderzoek. Tien procent van alle mensen 
heeft een licht verstandelijke beperking; 
liefst veertig procent van alle psychiatri-
sche patiënten kampt met een ernstige  
verslaving. ‘De meest kwetsbaren in onze 
samenleving zijn te lang verkommerd. In 
Nijmegen is in de artsenopleiding nu ein-
delijk een minor kwetsbare doelgroepen 
gestart. Dat zou geen minor moeten zijn, 
maar verplichte kost voor iedere arts.’

Rode loper
‘In plaats van barrières op te werpen in de 
vorm van complexe aanmeldprocedures, 
moeten we juist de rode loper uitrollen 
voor deze patiënten, die al zoveel moed 
hebben verzameld om te zeggen: misschien 
drink ik te veel.’ Die rode loper kan  
bestaan uit het vereenvoudigen van meet-
instrumenten als vragenlijsten, in nieuwe 
toepassingen zoals virtual reality (zie 
kader). Maar bovenal draait het om  

communicatie, om contact leggen met 
patiënten. ‘Iets waar wij psychiaters toch 
als geen ander in zouden moeten uitblin-
ken. Vergeet niet dat hoogopgeleide artsen, 
met een IQ van rond de 130, minstens zo 
afwijkend zijn als mensen met een laag IQ. 
Sterker: wij wijken méér af van de norm. 
We hebben de dure plicht zelf ons gedrag 
aan te passen. Er zijn toch ook geen long- 
artsen speciaal voor mensen met een  
verstandelijke beperking?’
Van der Nagel is er trots op dat ‘haar’  
Centrum Verslaving & LVB onlangs het 
keurmerk voor topklinische ggz toebedeeld 
kreeg. ‘Van “dat speelt bij ons niet” naar 
een centrum voor topklinische zorg: zo 
snel kan het in de verslavingszorg gaan.’ Ñ

Virtual Rehab
Van der Nagel: ‘Reguliere interventies wer-
ken ook prima bij mensen met een beper-
king. Alleen de manier waarop we ze 
aanbieden vergt extra aandacht. We hebben 
bij Tactus net een pilot afgerond met een  
virtuele bar en dito coffeeshop, waarmee 
deelnemers binnen een virtuele wereld hun 
nieuwe, gezonde gedrag op een veilige 
manier kunnen oefenen. Cliënten waren 
enthousiast, al werd de bril ook een keer 
door de ruimte gesmeten: het is blijkbaar 
behoorlijk levensecht. Dergelijke vormen van 
serious gaming en robotica zijn aantrekke-
lijke tools die een gestigmatiseerde groep 
over een behandeldrempel heen kunnen 
helpen.’ 
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