
                                                                                                                    
 

1 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

BELEIDSPLAN 
2022-2025 

 
 

Stichting Opiaten Afbouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Opiaten Afbouwen 
Prinses Margrietlaan 35 a 
3051 AN Rotterdam 
 
contact@opiatenafbouwen.nl 
 
Telefoonnummer: 06 820 7969 
 
 

mailto:contact@opiatenafbouwen.nl


                                                                                                                    
 

2 
 

Inhoud  

 

Inleiding ...................................................................................................................................... 3 

1.     Missie, visie, doelstellingen, strategie ................................................................................ 4 

1.1  Missie ............................................................................................................................... 4 

1.2  Visie ................................................................................................................................. 4 

1.3  Doelstelling ...................................................................................................................... 4 

1.4  Strategie .......................................................................................................................... 4 

2.     De huidige situatie .............................................................................................................. 5 

2.1  Voorbeelden van activiteiten .......................................................................................... 5 

3.     Focus  2022-2025 ................................................................................................................ 6 

3.1  Informatievoorziening voor de patiënt vanuit de eigen organisatie .............................. 6 

3.2  Informatie voor patiënt en arts vanuit de officiële kanalen ........................................... 7 

3.3  Maatwerk voor afbouwers .............................................................................................. 7 

3.4  Deskundigheidsbevordering ............................................................................................ 8 

3.4.1  Vergroten ervarings-deskundigheid ......................................................................... 8 

3.4.2  Vergroten professionele deskundigheid .................................................................. 8 

4.     Toekomst ............................................................................................................................ 8 

4.1  Samenwerking met bestaande organisaties bestendigen en uitbreiden ....................... 9 

4.2  Verbreding van onze basis onder zorgprofessionals ....................................................... 9 

4.3  Verbreding van onze achterban onder betrokkenen en sympathisanten ...................... 9 

4.4  Meer besef/bewustwording kweken in de samenleving ................................................ 9 

5.     Organisatie ........................................................................................................................ 10 

5.1  Bestuur .......................................................................................................................... 10 

5.2  Vrijwilligers .................................................................................................................... 10 

6.     Financiën ........................................................................................................................... 11 

6.1  Inkomsten ...................................................................................................................... 11 

6.2  Uitgaven......................................................................................................................... 11 

6.3  Financieel beheer .......................................................................................................... 11 

6.4 Beloningsbeleid .............................................................................................................. 12 

Bijlage A .................................................................................................................................... 13 

Bijlage B .................................................................................................................................... 14 

  



                                                                                                                    
 

3 
 

Inleiding 

 
Opiaten Afbouwen (www.opiatenafbouwen.nl) is een initiatief van 
ervaringsdeskundigen. Wij weten uit eigen ervaring hoe zwaar het kan zijn om te 
stoppen met opiaten die zijn voorgeschreven door een arts, zoals Oxycodon, 
Fentanyl, Morfine of Tramadol.  
 
Vanuit onze kennis als ervaringsdeskundigen willen wij bijdragen aan een betere 
informatievoorziening, begeleiding en ondersteuning voor mensen die deze opiaten 
gebruiken en gaan afbouwen.  
 
Gunstig daarbij is de toegenomen maatschappelijke en politieke interesse voor de 
gevaren van verslavende medicatie en de bewustwording van de noodzaak om 
effectief hiertegen op te treden. Deze ontwikkeling maakt dat wij het tij mee hebben. 
 
Door de overheid en de zorgprofessionals wordt hard gewerkt aan verbetering van de 
zorg voor deze groep. Waar het echter aan ontbreekt, is de input van 
ervaringsdeskundigheid. Die kunnen wij leveren. 
 
Zo zijn wij eind 2021 uitgenodigd om, als ervaringsdeskundigen, mee te praten over 
het Interventievoorstel Gepast Gebruik Opioïden, een onderdeel van het TAPTOE-
project (zie Bijlage A).  
 
Op 18 februari 2021 is de Stichting Opiaten Afbouwen opgericht, om een meer solide 
basis te creëren voor onze activiteiten. 
 
Dit beleidsplan beschrijft onze activiteiten voor de komende drie jaar.  
 
 
Nathalie van Vessem  
 
voorzitter Stichting Opiaten Afbouwen 
 
19-02-2022 
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1.     Missie, visie, doelstellingen, strategie 

 
 

1.1  Missie      

 
Opiaten Afbouwen zet zich in voor de belangen van mensen die opioïde pijnstillers op 
doktersrecept gebruiken en/of gaan afbouwen. Het gaat daarbij om medicatie zoals 
Oxycodon, Fentanyl, Morfine en Tramadol.  
 

1.2  Visie  

 
Opiaten Afbouwen en de bijbehorende website www.opiatenafbouwen.nl zijn 
ontstaan vanuit de behoefte van ervaringsdeskundigen om hun ervaringen te delen 
en andere ‘afbouwers’ daarmee te informeren en ondersteunen. Het ontbreken van 
praktische informatie over het afbouwen van opiaten voor patiënten was hierbij de 
motiverende drijfveer.  
 

1.3  Doelstelling    

 
Verbetering van de informatievoorziening, behandeling, begeleiding en 
ondersteuning van mensen die opioïde pijnstillers op doktersrecept zoals Oxycodon, 
Fentanyl, Morfine of Tramadol gebruiken of gaan afbouwen. Daarbij ligt voor ons de 
nadruk op het afbouwtraject.  
 

1.4  Strategie    

 
Wij streven onze doelen na door: 
 
a. het aanbieden van praktische informatie over het gebruik cq.  afbouwen van met 
opiaten via onze website www.opiatenafbouwen.nl 
 
b. het aanbieden van informatie en contactmogelijkheden via onze website en sociale 
media aan mensen die met deze problematiek te maken hebben. 
 
d. het bieden van een luisterend oor en waar mogelijk praktische ondersteuning voor 
mensen die problemen ondervinden bij het afbouwen van opioïde medicatie. 
 
c. het doen van kleinschalig onderzoek naar hoe mensen het afbouwen van opiaten 
ervaren en de resultaten daarvan naar buiten brengen.  
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e. het meewerken aan grootschalig onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van 
de begeleiding/ondersteuning van mensen die opiaten afbouwen. 
 

2.     De huidige situatie 

 
 
Opiaten Afbouwen is in 2021 begonnen met de website www.opiatenafbouwen.nl. 
Het aantal bezoekers neemt gestaag toe. 
 
Tegelijkertijd zijn we gestart met onze openbare FB pagina en onze besloten FB 
groep. Ook hier neemt het aantal bezoekers toe. 
 
Wij sturen maandelijks een nieuwsbrief naar een toenemend aantal ontvangers. 
 
Wij hebben ons netwerk onder artsen en professionals stevig uitgebreid. 
 
Wij hebben onze kennis over het gebruik en afbouwen van opiaten aanmerkelijk 
vergroot. 
 
Wie zijn erin geslaagd Opiaten Afbouwen op de kaart te zetten. 
 
 

2.1  Voorbeelden van activiteiten 

 
 
• Interventievoorstel Gepast Gebruik Opioïden 
 
De eerste online sessies van het expertpanel van de Interventievoorstel Gepast 
Gebruik Opioïden hebben inmiddels plaatsgevonden. Zie Bijlage B. 
 
• Samenwerking Vereniging Afbouwmedicatie 
 
De afgelopen periode is intensief samengewerkt met de Vereniging 
Afbouwmedicatie; de doelen die de Vereniging Afbouwmedicatie nastreeft zijn ook 
voor onze doelgroep van groot belang. (Zie Bijlage B). 
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3.     Focus  2022-2025 

 
 
Wij richten ons de komende jaren op het bestendigen en succesvol uitbreiden van 
onze activiteiten.  
 
Om onze doelen te realiseren hebben wij onze activiteiten opgedeeld in verschillende 
werkgebieden zoals beschreven op de volgende pagina’s. 
 
 

3.1  Informatievoorziening voor de patiënt vanuit de eigen organisatie 

 
 
• Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te voorzien van informatie, beheren wij 
de website www.opiatenafbouwen.nl. Tevens verspreiden wij foldermateriaal. 
 
• Daarnaast zijn wij actief op de sociale media. Wij hebben twee Facebook pagina’s: 
de openbare pagina Afbouwen Oxycodon, Fentanyl, Morfine en Tramadol met brede 
informatie over opiaten en het afbouwen van opiaatgebruik en de besloten groep 
Opiaten Afbouwen, waar mensen in een afgeschermde omgeving hun verhaal kwijt 
kunnen en contact kunnen leggen met lotgenoten.  
 
 
Het volgende staat de komende jaren op het programma 
 
• het genereren van meer naamsbekendheid voor onze organisatie. 
Door het trekken van meer bezoekers naar onze website en onze Facebook pagina’s 
willen wij zoveel mogelijk mensen bereiken die onze informatie nodig hebben en 
onze organisatie nog beter op de kaart te zetten. Dat gaan wij doen door: 
 
  - ons netwerk op de sociale media uit te breiden.  
 
 
  - via aandacht in de media ons bereik te vergroten 
 
 
  -          meer samenwerking met de verslavingsinstellingen, die patiënten regelmatig 
naar onze site doorverwijzen.  
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3.2  Informatie voor patiënt en arts vanuit de officiële kanalen   

 
De informatie voor patiënten zoals die momenteel beschikbaar wordt gesteld vanuit 
de zorg is aan verbetering toe. Wij pleiten voor vernieuwde, begrijpelijke, praktische 
informatie over het afbouwen van opiaten voor patiënten. De informatie moet ook 
geschikt zijn voor laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal niet machtig 
zijn.  
 
De informatie voor artsen is eveneens aan verbetering toe. 
 
Het volgende staat de komende jaren op het programma 
 
• Vanuit onze ervaringsdeskundigheid input geven, o.a. binnen de context van het 
Interventievoorstel Gepast Gebruik Opioïden, waar wordt gewerkt aan het 
samenstellen van betere informatie voor patiënt en arts. 
 
 

3.3  Maatwerk voor afbouwers 

 
Bij de begeleiding van mensen die opiaten afbouwen is momenteel onvoldoende 
aandacht voor maatwerk. Afbouwen is voor iedereen anders; daarmee moet meer 
rekening gehouden worden.  
 
Ook de medicatie die beschikbaar is voor het afbouwtraject moet beter aangepast 
worden aan de individuele behoefte van de patiënt. 
 
 
Het volgende staat de komende jaren op het programma  
 
• Op alle mogelijke andere manieren, o.a. ia het Interventievoorstel Gepast Gebruik 
Opioïden, de noodzaak van maatwerk tijdens het afbouwen benadrukken en de stem 
van de ervaringsdeskundige laten horen. 
 
• Waar mogelijk deelnemen aan (andere) projecten, zowel vanuit de overheid als 
vanuit andere organisaties, waarin de zorg voor mensen die opioïde pijnstillers gaan 
afbouwen wordt geëvalueerd en verbeterd, en daarbij steeds het gezichtspunt van de 
patiënt naar voren brengen. 
 
• De aandacht blijven vestigen op de mogelijkheid om met taperingstrips 
verantwoord af te bouwen. 
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• Voortzetting van de samenwerking met de Vereniging Afbouwmedicatie. Samen  
zetten wij ons in voor betere beschikbaarheid en vergoeding van afbouwmedicatie op 
maat voor patiënten wiens arts oordeelt dat deze dit nodig heeft om succesvol af te 
kunnen bouwen. 
 
• Door het aangaan ven samenwerkingsverbanden op internationaal niveau willen wij 
bijdragen aan wereldwijde verbetering van de mogelijkheid om verantwoord af te 
bouwen en de aandacht vestigen op de noodzaak daarvan. 
 
 

3.4  Deskundigheidsbevordering 

 
Het is belangrijk dat er binnen Opiaten Afbouwen zoveel mogelijk deskundigheid is, 
zodat wij een zo breed mogelijke basis hebben om onze doelstellingen na te streven. 
De bevordering van onze deskundigheid doen wij op twee manieren. 
 

3.4.1  Vergroten ervarings-deskundigheid     

 
•  Via ons Onderzoekspanel Afbouwzorg , onze Facebookpagina’s en via het project 
Vergoeding AfbouwmedicatieNU!  blijven wij werken aan een archief met ervaringen 
van mensen die het afbouwen van opiaten in de praktijk beschrijven.   
 

3.4.2  Vergroten professionele deskundigheid   

 
• Het volgen van webinars en cursussen. 
 
• Verzamelen van informatie via organisaties en professionals uit verslavingszorg.  
 
•  Het aanleggen van een Medisch Archief, dat binnen Opiaten Afbouwen als 
naslagwerk gebruikt kan worden. 
 
• Het aanleggen van een Media-archief, dat als naslagwerk gebruikt kan worden.  
 
 

4.     Toekomst 

 
Er is momenteel veel aandacht voor de problematiek van opiaatgebruikers. Dat is 
positief, en tevens gunstig voor de ontwikkeling van onze organisatie. Wij merken dat 
binnen de samenwerkingsverbanden waaraan wij deelnemen de wil en de ambitie 
aanwezig is om de behandeling, ondersteuning en de begeleiding van de patiënt te 
verbeteren.  
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4.1  Samenwerking met bestaande organisaties bestendigen en uitbreiden  

 
Er is merkbaar belangstelling voor onze input als ervaringsdeskundigen en de wil om 
ons te betrekken bij samenwerkingsverbanden. In deze context blijven wij informatie 
over de praktijk van het afbouwen naar voren brengen en de belangen van onze 
doelgroep behartigen. 
 

4.2  Verbreding van onze basis onder zorgprofessionals   

 
Professionals en instellingen voor verslavingszorg verwijzen patiënten op eigen 
initiatief door naar onze website. Door deze contacten te onderhouden, verstevigen 
en uit te breiden en ideeën en informatie uit te wisselen ontstaat een situatie die 
voor beide partijen en voor de afbouwer gunstig is.  
 

4.3  Verbreding van onze achterban onder betrokkenen en sympathisanten  

 
In de context van het nastreven van onze doelstellingen is het belangrijk om onze 
achterban te vergroten.  Wij werken hieraan via de sociale media en via de contacten 
die wij opdoen via onze website. 
 

4.4  Meer besef/bewustwording kweken in de samenleving  

 
Wij vinden dat er in de maatschappij meer kennis moet komen rondom het gebruik 
en afbouwen van opiaten. Een patiënt die bewust is van de gevaren van opiaten, 
loopt minder kans om in de problemen te raken.  
 
Via de media en via onze eigen uitingen op sociale media willen wij hiervoor meer 
bewustzijn creëren en steeds opnieuw de aandacht vestigen op de problematiek 
rondom het afbouwen van opiaten op doktersrecept.  
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5.     Organisatie 

 
Naam van de stichting: Stichting Opiaten Afbouwen, tevens bekend onder de naam 
Opiaten Afbouwen en opiatenafbouwen.nl 
ANBI-status: aanvraag wordt ingediend  
 
KvK nummer: 85552186 
RSIN nummer: 863664143 
 
Contactgegevens 
www.opiatenafbouwen.nl 
contact@opiatenafbouwen.nl 
Telefoon: 06 82079691 
 
Postadres 
Bestuur Stichting Opiaten Afbouwen 
Prinses Margrietlaan 35 a 
3051AN Rotterdam 
 

5.1  Bestuur 

 
Nathalie P. van Vessem (voorzitter) 
 
Peter Willem den Haan (penningmeester) 
 
Rosa Maria Sluijs (secretaris) 
 
Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur 
draagt zorg dat externe partijen nooit enige invloed kunnen uitoefenen op het beleid 
van Stichting Opiaten Afbouwen. 
 

5.2  Vrijwilligers 

 
Taken van de vrijwilligers:  onderhoud van de website, Facebookpagina’s; planning, 
onderhouden contacten, externe activiteiten. 
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6.     Financiën   

 
Om de activiteiten van Stichting Opiaten Afbouwen te bekostigen is voor 2022 een 
bedrag van 2100,- begroot. De belangrijkste  kostenposten zijn het oprichten van de 
stichting (eenmalig), websitekosten, bankkosten, kantoorkosten en drukwerk. De 
prognose voor 2023 en 2024 wordt eind 2022 toegevoegd. 
 
 

6.1  Inkomsten 

 
De Stichting Opiaten verwerft haar gelden via sponsoring, schenkingen, giften, 
donaties, legaten en erfenissen. Hierbij wordt nadrukkelijk gesteld dat de sponsor, 
gever/donateur aan deze sponsoring geen rechten kan ontlenen.   
 

6.2  Uitgaven   

 
•  Onderhoud van onze website 
 
•  Toevoegen van functies aan de website om onze werkzaamheden efficiënter te 
maken 
 
•  Bijhouden van technische faciliteiten om onze werkzaamheden te kunnen 
verrichten 
 
•  Kosten om onze uitingen te professionaliseren 
 
•  Maken van flyermateriaal/informatiefolders   
 
•  Externe activiteiten 
 
 

6.3  Financieel beheer   

 
De penningmeester van Stichting Opiaten Afbouwen is verantwoordelijk voor het 
vermogensbeheer en de geldstromen binnen de Stichting. Het bestuur van Stichting 
Opiaten Afbouwen heeft hierbij een controlerende functie. Drie keer per jaar wordt 
door de penningmeester aan het bestuur een actueel financieel overzicht voorgelegd, 
dat door alle bestuursleden ondertekend wordt. 
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De penningmeester van de stichting is verplicht om binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten, met toelichting,  op te 
maken en op papier te stellen. 
 
Goedkeuring door het bestuur van de door de penningmeester ingediende stukken 
strekt tot decharge van de penningmeester. 
 
De besteding van de gelden van Stichting Opiaten Afbouwen geschiedt in hoofdlijnen 
volgens het document Verwachte Uitgaven Stichting Opiaten Afbouwen 2022. 
 
Mocht de Stichting in de toekomst haar activiteiten uitbreiden dan kunnen er op 
financieel gebied accentverschuivingen plaatsvinden. Eventuele accentverschuivingen 
zullen altijd en uitsluitend plaatsvinden om het bereiken van de doelstellingen van de 
Stichting te bewerkstelligen. 
 
 

6.4 Beloningsbeleid  

 
Het statutaire bestuur van Stichting Opiaten Afbouwen ontvangt op generlei wijze 
enige financiële vergoeding voor hun activiteiten. Zij ontvangen wel vergoeding van 
aantoonbare onkosten.  
 
Vrijwilligers mogen voor hun vrijwilligerswerk een vergoeding ontvangen, echter 
nooit meer dan het wettelijk toegestane bedrag voor vrijwilligerswerk en uitsluitend 
wanneer het bestuur dit financieel verantwoord acht. 
 
 
 
 
 Opgesteld te Rotterdam, 19 februari 2022 
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Bijlage A  
 

Interventievoorstel Gepast Gebruik Opioïden, onderdeel van het TAPTOE-project. 

Opiaten Afbouwen is uitgenodigd om mee te praten over het Interventievoorstel 

Gepast Gebruik Opioïden. Daarin wordt het gebruikstraject van mensen die opiaten 

voorgeschreven krijgen, opnieuw ingericht. Het voorstel beschrijft het traject vanaf 

het moment dat er beslist wordt om de opiaten voor te schrijven tot en met het 

afbouwen.  

 

Betrokken bij het uitwerken van het Interventievoorstel zijn huisartsen, apothekers, 

pijnspecialisten, verslavingsartsen, een psycholoog, een gedragsdeskundige, een 

fysiotherapeut en ervaringsdeskundigen.  

 

Het Interventievoorstel Gepast Gebruik Opioïden is onderdeel van een groot 

opioïdenonderzoek van het TAPTOE-consortium (Tackling And Preventing the Opioid 

Epidemic. TAPTOE gaat de komende vijf jaar alle aspecten van opiaatgebruik in 

Nederland onder de loep nemen.  

Het doel van het onderzoek is het terugdringen van overgebruik van opioïden in de 

eerste lijn. 

In het kader van het Interventievoorstel Gepast Gebruik Opioïden heeft Opiaten 

Afbouwen een bijdrage geleverd aan vernieuwde, verbeterde informatie voor zowel 

patiënten als artsen. 

De sfeer in de contacten met degenen die het onderzoek uitvoeren was energiek en 
positief. 
 
In het TAPTOE consortium “werken universiteiten, zorginstellingen en beleidsmakers 
samen (..) voor een periode van vijf jaar. Het consortium wil voorkomen dat in 
Nederland een opiaatprobleem ontstaat zoals in de Verenigde Staten is (..) Het 
onderzoek richt zich op het gehele traject van het voorschrijven van opiaten tot het 
langdurig gebruik.” 
Bron: https://sirstevenshof.nl/onderzoek/taptoe-onderzoek 

 

  

https://sirstevenshof.nl/onderzoek/taptoe-onderzoek
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Bijlage B 
 
 
Vereniging Afbouwmedicatie 
 
De Vereniging Afbouwmedicatie behartigt al ruim vier jaar de belangen van mensen 
die op een verantwoorde wijze de dosering van hun medicatie willen verlagen. 
Aandachtsgebieden voor de Vereniging Afbouwmedicatie zijn het afbouwen van 
antidepressiva, antipsychotica, anti-epileptica en slaap- en kalmeringsmiddelen. De 
Vereniging Afbouwmedicatie zet zich in voor vergoeding van afbouwmedicatie op 
maat (taperingstrips) en het vaker voorschrijven van taperingstrips door artsen. 
 
Stichting Opiaten Afbouwen en Vereniging Afbouwmedicatie werken al enige tijd 
samen. De doelen die wij nastreven liggen zeer dicht bij elkaar en door samen te 
werken wordt het effect van onze respectievelijke inzet versterkt. 
 
Momenteel werken wij gezamenlijk aan de actie Vergoeding Afbouwmedicatie NU! 
 
www.verenigingafbouwmedicatie.nl 
www.vergoedingafbouwmedicatieNU.nl  
 
 


