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NIEUW: ThuisPLUS. OP EIGEN KRACHT
MAAR MET STEUN VAN VNN. 
Ieder mens heeft een ‘thuis’ nodig. Maar soms lukt het
mensen even niet om hun thuis te behouden.
Bijvoorbeeld als gevolg van een verslaving of
psychiatrische problemen. ThuisPLUS biedt uitkomst.
Dat is een intensieve vorm van woonondersteuning bij
cliënten thuis zodat zij zelfstandig kunnen blijven
wonen.   
> Lees meer

NIEUW: GESPREKSGROEP VOOR
KINDEREN VAN OUDERS MET EEN
VERSLAVING
Uit onderzoek weten we dat om elke persoon met
een verslaving gemiddeld 5 personen staan die last
hebben van het misbruik. Hieronder zijn vaak
volwassen kinderen. Voor deze doelgroep biedt VNN nu
een gespreksgroep aan (vrije inloop). Het delen van
ervaringen staat centraal. Naar aanleiding van de
behoeften van de groep wordt elke keer een ander
thema uitgelicht.  
> Lees meer

3 APRIL 2018 ALLE VNN-KLINIEKEN
ROOKVRIJ
3 april 2018 zijn alle klinieken van VNN rookvrij! In de
klinieken en op de omliggende terreinen mag dan niet
meer worden gerookt. Cliënten worden gestimuleerd om
naast hun andere verslaving ook te stoppen met roken.
De behandeling van bijvoorbeeld een alcohol- en
drugsverslaving is effectiever als óók de
tabaksverslaving wordt behandeld. Het rookvrij maken
van de klinieken is een belangrijke mijlpaal in het streven
van VNN om per 01-01-2019 volledig rookvrij te zijn.  
> Lees meer
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"STOPPEN MET DRINKEN EN ROKEN
TEGELIJKERTIJD? DAT LUKT ME NIET
HOOR..."
Voor veel cliënten lijkt het in eerste instantie veel in één
keer als ze naast hun andere verslaving óók worden
gestimuleerd om te stoppen met roken. Maar hoe is dat
in de praktijk? Willem onderging in kliniek Bolsterburen
een rookvrije behandeling. “Thuis zijn de verleidingen te
groot en je vrienden houden je er echt niet aan, hoor.
Maar op een plek zijn waar niemand rookt en waar je er
serieuze afspraken over maakt, dat maakt het een stuk
makkelijker.”  
> Lees meer

GAMEN... SPEL OF VERSLAVING? GRATIS
VNN-WEBINAR
Wat is de grens tussen spel en verslaving? Wat kun je
doen om een verslaving te voorkomen? Meld je aan
voor de gratis VNN-webinar over gamen op
donderdagavond 5 april aanstaande. Tip: u kunt ook
een plenaire bijeenkomst organiseren om deze webinar
te bekijken en het thema gamen bespreekbaar te
maken. Bijvoorbeeld in uw groep van hulpverleners of
samen met uw collega's op school.  
> Lees meer

DRINKT HIJ NU WEL OF NIET TE VEEL? 
Stel, je begeleidt als professional een cliënt waarbij je
vermoedt dat hij of zij te veel drinkt. Maar... je weet het
niet zeker. Hoe signaleer en herken je dan het
(overmatige) middelengebruik? Dat leer je tijdens de
training Herkennen van Alcohol- en drugsgebruik.
En je leert niet alleen hoe je dat leert herkennen maar
ook wat de mogelijke risico's zijn evenals de
verschillende interventies.   
> Lees meer

AGENDA 
 
> Webinar GAMEN spel of verslaving 
   Donderdagavond 5 april 2018 
> Gespreksgroep kinderen van verslaafde ouders 
   Elke donderdagavond van 18:00 tot 20:00 
> Training Herkennen van alcohol- en drugsgebruik 
   Data in april, juni, oktober en december 2018 
> Workshop Motiveren kun je leren 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.vnn.nl/advies-hulp/volwassenen/willem-stopte-met-roken/
https://www.vnn.nl/advies-hulp/volwassenen/willem-stopte-met-roken/
https://vnn.geocast.live/aanmelding-webinar-gamen-spel-of-verslaving/
https://vnn.geocast.live/aanmelding-webinar-gamen-spel-of-verslaving/
https://vnn.geocast.live/aanmelding-webinar-gamen-spel-of-verslaving/
https://www.vnn.nl/training-en-nascholing/kennis-over-alcohol-drugs-en-gamen/activiteit/herkennen-van-genotmiddelengebruik-1/
https://www.vnn.nl/training-en-nascholing/kennis-over-alcohol-drugs-en-gamen/activiteit/herkennen-van-genotmiddelengebruik-1/
https://vnn.geocast.live/aanmelding-webinar-gamen-spel-of-verslaving/
https://www.vnn.nl/agenda/gespreksgroepen-naastbetrokkenen/activiteit/gespreksgroep-voor-kinderen-van-verslaafde-ouders/
https://www.vnn.nl/training-en-nascholing/kennis-over-alcohol-drugs-en-gamen/activiteit/herkennen-van-genotmiddelengebruik-1/
https://www.vnn.nl/training-en-nascholing/vroegsignaleren-en-motiveren/activiteit/workshop-motiveren-kun-je-leren/
http://eepurl.com/dr1qer
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=c262f2b02cb4479d66daab380&id=322fd40a3a
javascript:;


30-06-2022 11:11 NIEUW: ThuisPLUS. Op eigen kracht maar met steun van VNN. 

https://mailchi.mp/2c0700399d00/nieuw-thuisplus-op-eigen-kracht-maar-met-steun-van-vnn 3/3

   15 mei en 6 november 2018 
> Training Oplossingsgericht werken 
   15 mei, 13 september en 13 november 2018

VACATURES
VNN verwelkomt elke maand nieuwe collega's omdat we steeds meer cliënten krijgen
doorverwezen. Op dit moment zoeken we onder andere een Managementsecretaresse,
Verpleegkundig Specialist GGZ, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV), Senior
Verpleegkundige, Medewerker Nachtdienst en een Communicatieadviseur.
Verslavingsartsen, psychiaters en klinisch psychologen zijn ook welkom. Ook komen we
graag in contact met GZ-psychologen en basisartsen.  
> Lees meer 
 

 
MEER WETEN?

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