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*In de eerdere versie van deze nieuwsbrief waren niet alle artikelen juist
gekoppeld. Dit is in deze versie verholpen. Onze excuses voor het ongemak.

Het moment dat er beweging komt
''Het is mooi om te zien wat een telefoontje teweeg kan
brengen'' Preventiemedewerker Marije Veldman vertelt
hoe een kort adviesgesprek leidt naar ruimte voor
verandering voor een meisje en haar familie. 
>Lees meer

De meerwaarde van een systemische
benadering
De Forensische polikliniek Friesland doet onderzoek
naar de meerwaarde van een systemische benadering
als vast element in de behandeling. Bij elke intake wordt
daar nu een genogram ingezet.  
>Lees meer

Van hartchirurg naar verslavingsarts
Veel artsen in spé denken vooral aan een baan bij de
GGD of als bedrijfsarts. De verslavingszorg ligt niet bij
veel mensen in het vizier en dat vindt verslavingsarts
Wouter-Bas Halbersma zonde. “Het is tijd om de
verslavingszorg sexy te maken.” 
>Lees meer

Verbod 3MMC: zijn de zorgen terecht?
Marcel Seuninga, preventiemedewerker van VNN, was
op vier juni te gast bij de online talkshow Talk of the
Town van het Groninger Forum. Het middel wordt eind
2021 verboden, maar wat is het eigenlijk? Wat zijn de
effecten en de risico's? En is de media aandacht in
verhouding met het probleem?
>Bekijk de video
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BW Heerenveen innoveert op gezonde
leefstijl
Wat is de impact van een gezondere leefstijl op een
verslaving? Wat is de beste manier om een gezondere
leefstijl bij onze doelgroep te bevorderen? Beschermd
wonen Heerenveen onderzoekt wat werkt in de praktijk. 
>Lees meer

VNN dringt wachttijden terug
VNN werkt aan het terugdringen van de wachttijden. De
totale wachttijd van aanmelding tot start behandeling
loopt steeds verder terug. 
>Lees meer

AGENDA 
 
>Cursus 'Het gebruik van een ander zat' 
   7 september 2021 
>Oudercursus 'Help! mijn kind gebruikt' 
   15 september 2021 
>Training 'Motiveren kan je leren' 
   14 oktober 2021 
 
De training of cursus vindt plaats op veilige afstand op
locatie, of digitaal. (Kan ook een combinatie zijn). 

VACATURES
VNN zoekt: Medewerkers Slaapdienst, een Sociotherapeut, Verpleegkundig Specialist GGZ, Interne
Woonbegeleider, Verpleegkundige HBO, Verslavingsartsen, Psychiaters en GZ- en Klinisch
psychologen. 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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