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HERSTELLEN VAN EEN VERSLAVING IN
CORONATIJD: "IK HEB WEL WEER EEN
PAAR KEER GEBLOWD, JA. HEEL
KLOTE."
Je bent ruim 10 jaar verslaafd. Op een dag besef je dat
het zo niet langer kan. Je zoekt hulp en werkt hard aan
jezelf. En… het gaat goed! Je bent clean. Voelt je
gelukkig. En dan… dan komt corona. En word je in 1
keer behoorlijk op jezelf teruggeworpen. 
> Lees meer

"DE DOELGROEP KOMT UIT ALLE LAGEN VAN DE
MAATSCHAPPIJ."

Lotje vertelt wat haar werk als GZ-psycholoog bij VNN inhoudt en wat ze er zo leuk
aan vindt. 

*Het filmpje is opgenomen vóór de coronacrisis.  
>Bekijk de video

"ROKEN IS DE MOEDER VAN ALLE
VERSLAVINGEN. WE ZIEN HET
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DAGELIJKS IN ONZE
HUISARTSENPRAKTIJK." 
“Rookt u?” Dat vroegen de huisartsen in Westerbork al in
de spreekkamer. En patiënten konden tijdens het
verpleegkundig spreekuur ook een stopadvies krijgen.
Maar toch wilde huisartsenpraktijk Westerbork méér
doen. En dus besloten ze in 2019 voor het eerst aan te
sluiten bij Stoptober.  
> Lees meer

1 OP DE 3 ROKERS DENKT DOOR HET
CORONAVIRUS NA OVER STOPPEN MET
ROKEN. VNN BIEDT HULP!
Speciaal voor mensen die meerdere stoppogingen
hebben gedaan maar nog steeds roken, biedt VNN
tijdens Stoptober gratis stoppen-met-roken-
begeleiding aan. In Hoogeveen is een speciale pop-up
poli.  
> Lees meer

ONZE LOCATIES IN 1 HANDIG OVERZICHT
VNN is altijd in de buurt. We hebben meer dan 45
locaties in Groningen, Friesland en Drenthe. Wilt u
weten waar VNN zit? Download onze handige
locatiekaart. U kunt de kaart ook uitprinten en
ophangen.  
>Link naar de locatiekaart 
 

JAARVERSLAG VNN 2019
GEPUBLICEERD
2019 was voor VNN een goed jaar dat tevens
perspectief biedt voor de toekomst. We hebben weer
meer cliënten kunnen helpen, verbeteringen in de zorg
doorgevoerd en VNN blijkt wederom een gezonde en
solide organisatie te zijn.  
>Bekijk het jaarverslag 
 

AGENDA 
 
> Training 'Drugs van A tot Z' 
   21 september 2020 
> Training Motiveren kun je leren 
   15 oktober 2020 
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   In verband met corona vindt de training op locatie of   
   digitaal plaats (kan ook een combinatie van beide       
   zijn). 

VACATURES
VNN zoekt op dit moment onder andere een Maatschappelijk werker (GGz-agoog), Klinisch
Psycholoog (regiebehandelaar), Verpleegkundig Specialist GGz en een Verpleegkundige HBO.
Verslavingsartsen, Psychiaters en GZ-psychologen zijn ook welkom. Ook komen we graag in
contact met Basisartsen.  
> Lees meer 
 

 
MEER WETEN?

T 088 234 34 34, nieuwsbrief@vnn.nl of bezoek onze website vnn.nl
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