
Tijdschrift Verslaving & Herstel wil bijdragen aan vernieuwing en verbetering van
de praktijk van preventie en hulpverlening. Ook wil het de reflectie over
verslavingsgedrag stimuleren, vanuit gezondheids-, emancipatorisch en
herstelgericht perspectief. Tijdschrift Verslaving & Herstel wil zo kennis en
ervaring in Nederland en Vlaanderen dichter bij elkaar brengen.

Voor wie?
Iedereen die betrokken is bij de preventie, behandeling en maatschappelijke
opvang van middelengerelateerde problematiek en verslavingen. Het tijdschrift
richt zich op de geestelijke gezondheidszorg, zoals zorggebruikers, hulpverleners en
onderzoekers, maar ook op functionarissen van justitie en politie en op
beleidsmedewerkers.
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Frieda Matthys 
   hoofdredacteur, psychiater UZ Brussel, titularis psychiatrie en medische psychologie, VUB, Brussel

Paul Van Deun 
   hoofdredacteur, klinisch psycholoog, voorzitter VAD, Brussel

Cleo Crunelle 
   redactiesecretaris, docent VUB, arts-neurowetenschapper UZ Brussel

Dike van de Mheen 
   hoogleraar Transformaties in de zorg, Tranzo Tilburg University

Wouter Vanderplasschen 
   hoofddocent en vakgroepvoorzitter vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent

Abonneer  u  nu ,  zodat  u  geen  enkel  nummer  mist!

'Dit tijdschrift wil een informatiebron zijn, maar ook een spreekbuis en een
uitwisselingsplatform. Elke onderzoeker, elke zorgverlener maar ook elke
zorggebruiker (en de familie) kan er informatie in vinden en eigen ervaringen
en inzichten delen.'   
   — Frieda Matthys, hoofdredacteur



Individueel: € 95,-
Studenten: € 47,50 (kopie van studentenkaart meezenden)
Groepsabonnement: € 135,- per abonnement (3 exemplaren op hetzelfde adres)

Periodiciteit en omvang

Tijdschrift Verslaving & Herstel verschijnt vier keer per jaar. Abonnementen kunnen op elk
gewenst moment ingaan en gelden voor de lopende jaargang, met inbegrip van de reeds
verschenen nummers van die jaargang.

Abonnementsprijzen

Inbegrepen: gratis verzending in Benelux +  1 gratis toegang via tablet of smartphone per
abonnement.

Los nummer

€ 30,- + verzendkosten

Komende onderwerpen

NAC en craving - tabakverslaving - Social Norms bij 55-plussers - problematisch
internetgebruik - terugblik op 150 jaar preventie - herstel en Covid-19 - ...

Stuur een e-mail met uw gegevens naar:

Of vul het online bestelformulier in op:

verslaving@spabonneeservice.nl

www.gompel-svacina.eu onder

'tijdschriften - Tijdschrift Verslaving &

Herstel'

Abonneren kan eenvoudig,  per e-mail  of  online:

 
Verantwoordelijk uitgever:
Stephan Svacina, Gompel&Svacina,
Nationalestraat 111,  2000 Antwerpen


