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HOE KAN VERSLAVING JE ZÓ IN BESLAG
NEMEN? 
Verslaving is moeilijk uit te leggen. Daarom is in
opdracht van dr. Eric Blaauw, lector Verslavingskunde,
een animatie gemaakt voor cliënten en hun naasten. De
animatie illustreert hoe een verslaving als vriend
fungeert, waardoor het moeilijk is er afscheid van te
nemen. Laat de animatie zien aan iemand die te maken
heeft met verslaving zoals een collega, familielid of
samenwerkingspartner.  
> Lees meer

"HET MAAKT ME VERDRIETIG"
Speciaal voor kinderen van ouders met een
verslaving biedt VNN gespreksgroepen. Wanda
Krzeminski is een van de gespreksleiders. "Een kind
haar vader lag altijd in bed. Dat vond ze akelig.
Voorheen had ze zich waarschijnlijk stilgehouden. Maar
in de groep heeft ze geleerd om haar gevoelens te
benoemen. “Het maakt me verdrietig”, had ze gezegd.”   
> Lees meer

ALS MEDICIJNEN HET PROBLEEM ZÉLF
ZIJN GEWORDEN
Bij verslaving denken mensen vaak aan alcohol of
drugs. Maar je kunt ook verslaafd raken aan medicijnen.
Het aantal mensen dat in Nederland afhankelijk is van
medicijnen neemt sterk toe. Hierbij kun je bijvoorbeeld
denken aan middelen als Oxazepam, Oxycodon,
Lorazepam et cetera. Speciaal voor deze doelgroep
biedt VNN de groepstraining Medicijnverslaving.  
> Lees meer

MUZIEK ALS THERAPIE
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Een cliënt van VNN laat aan muziektherapeut Roeland
van der Velde het lied Come Alive van de Foo Fighters
horen. Het lied beschrijft voor de cliënt hoe hij wegzakte
in de alcohol, totdat hij op het punt kwam dat hij in begon
te zien dat het anders moest. Een week later laat
Roeland het lied horen aan een andere cliënt, een
hoogzwangere vrouw. Het blijkt een voltreffer.  
> Lees meer

CONSULTATIEDIENST NU OOK VOOR
PARAMEDICI
Wat zijn de verschillende lichamelijke en geestelijke
klachten in relatie tot middelenmisbruik? Wat is de relatie
tussen bepaalde medicijnen en middelenmisbruik?
Zomaar een aantal vragen die (huis)artsen maar ook
psychologen, verpleegkundigen en bijvoorbeeld
verloskundigen kunnen tegenkomen. Daarom is de
consultatiedienst van VNN er nu ook voor
paramedici.   
> Lees meer

DRY JANUARY GEMIST? IKPAS BIEDT
NIEUWE KANS
Heeft u Dry January gemist? Dat is niet erg. Een frisse
start maken kan op elk moment in het jaar! IkPas is een
initiatief waarbij u 40 dagen stopt met drinken. Samen
met vele anderen. Ervaar wat een maand zonder alcohol
met u doet! U kunt starten op 6 maart.  
> Lees meer

AGENDA 
 
> Training Drugs van A tot Z 
   6 en 13 maart 2019 
> IkPas 
   Start: 6 maart 2019 
> Oudercursus Help! Mijn kind gebruikt 
   6 en 7 maart en 6 mei 2019 
> Groepstraining Medicijnverslaving 
   Start: 7 maart 2019 
> Training Motiverende gespreksvoering voor medici 
   16 april, 7 en 28 mei 2019

VACATURES
VNN zoekt op dit moment onder andere een Receptionist/Telefonist, Systeemtherapeut en
Verpleegkundige Slaapdienst. Verslavingsartsen, Psychiaters (Forensische zorg) en Klinisch
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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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