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"ACH, DIE PAAR GLAASJES..."
Veel ouderen zijn gewend om (bijna) dagelijks alcohol te
drinken. Ze noemen zichzelf niet verslaafd maar vinden
het wel steeds moeilijker worden om dat glas te laten
staan. Anneke (65) was één van hen. Dankzij de
behandeling bij Novae (BasisGGz binnen VNN) heeft ze
haar drankgebruik nu onder controle. “Ik besprak mijn
drankgebruik en zorgen daarover wel eens met
leeftijdsgenoten. Maar mijn omgeving zei dan: “Joh, dat
valt toch wel mee. Ach, die paar glaasjes...” 
> Lees meer

EEN KIJKJE IN ONZE KLINIEKEN IN
DRENTHE
Op 15 juni 2017 openen de klinieken Vossenloo
(volwassenen en jeugd) en De Borch (gezinskliniek) de
deuren voor verwijzers. Zowel behandelaren als cliënten
komen aan het woord. Na deze middag weet u welke
cliënten u het beste naar welke kliniek kunt doorverwijzen
en wat het specifieke karakter van de behandelingen is. 
> Lees meer

GAMEN... SPEL OF VERSLAVING? GRATIS
VNN WEBINAR
Is gamen een tijdelijke, tijdrovende hobby? Wat is de
grens tussen spel en verslaving? Wat kun je doen om een
verslaving te voorkomen? Deze en andere vragen worden
beantwoord tijdens de gratis VNN webinar over gamen op
donderdagavond 22 juni aanstaande. De webinar is voor
een brede doelgroep interessant, van ouders tot docenten
en van huisartsen tot jongerenwerkers en andere
hulpverleners. Tip: u kunt ook een plenaire bijeenkomst
organiseren samen met bijvoorbeeld uw collega
hulpverleners en deze webinar bekijken (en het
onderwerp gamen bespreekbaar maken).  
> Lees meer
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ESCAPE OF ERROR? TRAINING
OVERMATIG ONLINE VOOR
PROFESSIONALS
Heeft u te maken met problematiek van cliënten die
overmatig online zijn? Dan is de training Overmatig online
wellicht iets voor u. Tijdens de training krijgt u meer
informatie over overmatig online zijn, gamen en social
media, ook in relatie tot verslavingsproblematiek. Maar u
leert ook hoe u probleemgedrag in de praktijk kunt
signaleren.  
> Lees meer

CHATSERVICE VNN BLIJFT
ONVERMINDERD POPULAIR
Het gebruik van de chatservice neemt zeven jaar na het
eerste chatgesprek nog steeds toe. Zo vonden er vorig
jaar 1664 serieuze chats plaats. Een stijging van zo’n vijf
procent ten opzichte van 2015. Bovendien duurden de
gesprekken met een gemiddelde van 19 minuten langer
dan het jaar ervoor. De service wordt bemenst door
preventiemedewerkers van de instellingen voor
verslavingszorg waaronder VNN. Evenals voorgaande
jaren vinden veel chatgesprekken plaats in Noord-
Nederland.  
> Lees meer

IN 2 UUR ERVARING OPDOEN
MET MOTIVERENDE GESPREKSVOERING 
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 basisvaardigheden 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

AGENDA 
 
> Verwijzersdag 2017 
   15 juni 2017 in klinieken Vossenloo en De Borch 
   Overzicht van behandelingen in Vossenloo/De Borch 
> Zingevingsfestival 
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   20 juni 2017 
   Een ontspannen dag voor cliënten en naasten 
> Webinar GAMEN spel of verslaving? 
   Donderdagavond 22 juni 2017 
   Gamen en de grens tussen spel en verslaving 
> Training Overmatig online 
   Data in september en december 
   Overmatig online signaleren en bespreekbaar maken
> Workshop Motiveren kun je leren 
   Data in september, oktober, november en december 
   Motiverende gespreksvoering bij verslaving

VACATURES
VNN zoekt onder andere een Vaktherapeut beeldend/muziek, Verpleegkundigen,
Sociotherapeuten, medewerkers voor de nacht- en slaapdiensten en een Psychiater.  
> Lees meer 
 

 
MEER WETEN?

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

Copyright © 2016 VNN Alle rechten voorbehouden. 
U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief van VNN 

VNN, Leonard Springerlaan 27, Groningen, 9727 KB, Nederland

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

VNN · Leonard Springerlaan 27 · Groningen, 9727 KB · Netherlands 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://vnn.geocast.live/aanmelding-webinar-gamen-spel-of-verslaving/
https://www.vnn.nl/training-en-nascholing/kennis-over-alcohol-drugs-en-gamen/activiteit/overmatig-online-1/
https://www.vnn.nl/training-en-nascholing/vroegsignaleren-en-motiveren/activiteit/workshop-motiveren-kun-je-leren/
http://www.vnn.nl/werken-bij-vnn/vacatures/overzicht/
mailto:nieuwsbrief@vnn.nl
http://www.vnn.nl/
https://www.vnn.nl/over-vnn/nieuwsbrief-vnn/aanmelding-digitale-nieuwsbrief/
https://twitter.com/verslavingszorg
http://www.facebook.com/verslavingszorg
https://www.linkedin.com/company/verslavingszorg-noord-nederland-vnn-
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://vnn.us8.list-manage.com/about?u=c262f2b02cb4479d66daab380&id=f50c8d4868&e=[UNIQID]&c=86930c44af
https://vnn.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=c262f2b02cb4479d66daab380&id=f50c8d4868&e=[UNIQID]&c=86930c44af
https://vnn.us8.list-manage.com/profile?u=c262f2b02cb4479d66daab380&id=f50c8d4868&e=[UNIQID]&c=86930c44af
http://eepurl.com/cQ0oEP
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=c262f2b02cb4479d66daab380&id=f50c8d4868
javascript:;

