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"ZE HEBBEN HIER EEN VADER VAN ME
GEMAAKT"
Ouders in een kliniek van hun verslaving af laten komen
terwijl ze hun kinderen (tot 12 jaar) bij zich houden: het
kan in Nederland op één plek, gezinskliniek De Borch in
Eelderwolde. Ook zwangere vrouwen worden behandeld
in De Borch. Jeroen en Cynthia zijn nu bijna aan het eind
van hun behandeling: ze hebben tien maanden keihard
gewerkt om een ‘gewoon’ gezin te worden. Jeroen: “Ze
hebben hier een vader van me gemaakt”.   
> Lees meer

LANDELIJKE AANDACHT VOOR
GRONINGEN ROOKVRIJ
Zondag 23 juli besteedde het NOS-journaal aandacht
aan Groningen Rookvrij. De beweging die tot doel heeft
om kinderen in Groningen rookvrij te laten opgroeien.
VNN is een van de initiatiefnemers. De aandacht van de
NOS leidde tot veel landelijke aandacht (van andere
media).  
> Lees meer

"ALS JE NU NIET STOPT MET DRINKEN GA
IK BIJ JE WEG"
Het huis doorzoeken op drank of drugs. De lieve vrede
bewaren. Dreigen met een echtscheiding als u weet dat u
dat toch niet gaat uitvoeren. Dat is vaak wat we doen als
we in al onze wanhoop proberen om te gaan met de
verslaving van een ander. Het werkt alleen averechts.
Maar wat kunt u dan wél het beste doen? VNN geeft tips
voor het omgaan met de verslaving van een ander.  
> Lees meer

IN 2 UUR ERVARING OPDOEN
MET MOTIVERENDE GESPREKSVOERING 
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De workshop Motiveren kun je leren is bedoeld voor
professionals die werken met cliënten met
verslavingsproblematiek en heeft als doel de motivatie
van cliënten vergroten. In 2 uur leert u de basishouding
en principes van motiverende gespreksvoering kennen.
Deze workshop is speciaal voor professionals die geen
tijd hebben om de training Motiveren kun je leren te
volgen maar wel willen oefenen met de basisbeginselen
ervan.  
> Lees meer

VERHUIZING WINSCHOTEN
De polikliniek in Winschoten is verhuisd naar een nieuw
adres. Per 1 juli 2017 bevindt de polikliniek zich aan de
D.U. Stikkerlaan 1, 9675 AA te Winschoten. Hier wordt
zowel specialistische zorg (VNN) als zorg in de BasisGGz
aangeboden (onder de naam Novae - het submerk van
VNN voor de BasisGGz). Tevens vindt vanuit deze locatie
FACT-zorg en methadonbehandeling plaats.  
 

VERHOGING LEEFTIJDSGRENS ALCOHOL
WERKT
Jongeren zijn minder gaan drinken. Dat is een direct
gevolg van de overheidsmaatregel in 2014 die de
leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie verhoogde van 16
naar 18 jaar. In 2015 heeft 45% van de 12- tot 16-jarigen
wel eens bier of wijn gedronken. In 2011 was dat nog
66% (bron: Trimbos instituut).Ook het aantal jongeren dat
zelf alcohol koopt is de afgelopen jaren drastisch
gedaald.  
> Lees meer

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN BIJ EEN
ALCOHOLVERSLAVING
Wilt u op een andere manier geïnspireerd worden door
het gedachtegoed van oplossingsgericht werken?
Wellicht is de workshop op 5 oktober in Assen dan iets
voor u. De workshop wordt gegeven door Erwin Bisscop;
trainer in oplossingsgericht werken en gespecialiseerd in
indirecte technieken zoals bijvoorbeeld hypnose. Hiermee
breng je mensen in een bepaalde staat van ontspanning
die bijdraagt aan het oplossen van problemen. Meer
informatie en opgave vanaf half augustus via
www.resourcesunited.nl. 
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AGENDA 
 
> Workshop Motiveren kun je leren 
   Data in september, oktober, november en december 
   Motiverende gespreksvoering bij verslaving 
> Training Overmatig Online 
   21 september en 7 december 2017 
> Training Herkennen van alcohol- en drugsgebruik 
   2 oktober en 9 november 2017 
> Workshop Oplossingsgericht werken  
   5 oktober 2017  
 

VACATURES
VNN zoekt onder andere een Functionaris gegevensbescherming,
Systeem/Applicatiebeheerder ICT, Teammanager voor gezinskliniek de Borch, Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV), Sociotherapeut/Verpleegkundige, Verslavingsartsen
en Psychiaters.  
> Lees meer 
 

 
MEER WETEN?

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