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STOPPEN MET ROKEN? KOM NAAR ONZE
GRATIS POP-UP POLI! 
Wist u dat mensen die willen stoppen met roken
gemiddeld 7 stoppogingen doen? Speciaal voor mensen
die al meerdere stoppogingen hebben gedaan maar nog
steeds roken biedt VNN de gratis pop-up poli
Stoptober aan! Een maand niet roken, onder
deskundige begeleiding van VNN, samen met andere
mensen die ook de sprong wagen. Ga jij de uitdaging
aan?  
> Lees meer

NOOIT MEER AAN DE OXYCODON
"Je komt er moeilijk weer van af, van die Oxycodon", dat
waren de woorden van haar huisarts. Anna wist niet
goed hoe ze die woorden moest opvatten. Ze vraagt de
huisarts om toch een recept uit te schrijven. Een jaar
later is ze verslaafd. "Dat was het moment dat ik wist dat
ik hulp nodig had." 
> Lees meer

SYMPOSIUM (VER)BINDING 
SYSTEEMTHERAPIE IN DE
(VERSLAVINGS)ZORG
Welke rol vervult de systeemtherapeut binnen de
behandeling? Hoe kun je als hulpverlener
transgenerationele overdracht doorbreken? Deze en
andere vragen worden beantwoord tijdens het
symposium (Ver)binding op 28 november
aanstaande. Centraal staat de systeemtherapeutische
aanpak in de verslavingszorg.  
> Lees meer

'ROOKVRIJ ZONDER GEDOE' 
LUNCHWEBINAR VOOR PROFESSIONALS
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Hoe creëer je draagvlak onder medewerkers en
bezoekers voor een rookvrijbeleid? Welke maatregelen
zijn nodig om verder te komen dan een
rookverbod? Meld je aan voor de lunchwebinar over
het rookvrij maken van organisaties op 12 november
aanstaande. Tip je collega's om de webinar tijdens de
lunch op 12 november in teamverband te volgen. 
> Lees meer

"ALS IK OUD BEN WIL IK KUNNEN
ZEGGEN DAT IK TOCH NOG EEN FIJN
LEVEN HEB GEHAD"
Eén keer in de 14 dagen je melden bij de afdeling
Reclassering van VNN. Stefan ervaart het niet langer als
een verplichting. Dat had hij een paar jaar geleden niet
kunnen denken. Toen stelde de rechter hem voor de
keuze: óf naar een verslavingskliniek, óf de cel in.  
> Lees meer

"STONDEN ER BIERKRATTEN BIJ DE
ACHTERDEUR?"
In gesprek zijn Eric, jongerenwerker bij VNN en Bente,
casemanager bij het expertiseteam Jeugd in Tynaarlo.
Bente vermoedt middelenmisbruik bij een gezin. Bij dit
soort situaties kan ze een beroep doen op Eric die sinds
kort vier uur per week bij de gemeente werkt. Doel is
niet alleen het signaleren van verslaving en het
doorverwijzen van jongeren maar juist ook
voorkómen dat jongeren zorg nodig hebben.  
> Lees meer

AGENDA 
 
> Training Drugs van A tot Z 
   16 en 23 september 2019 
> Symposium Leefstijlziekenhuis 
   20 september 2019 
> Training Motiveren kun je leren 
   3, 10 en 17 oktober 2019 
> Webinar 'Rookvrij zonder gedoe' 
   12 november 2019 
> Symposium (Ver)binding 
   28 november 2019 
> Gespreksgroep volwassen kinderen 
   Verschillende data
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VACATURES
VNN zoekt op dit moment onder andere een Managementsecretaresse, GGZ Ambulant
Verpleegkundige II, Ervaringsdeskundige en een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
(SPV). 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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