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OOK SEKS HOORT BIJ EEN LEVEN MET
VERSLAVING
Binnen de verslavingszorg wordt er naar een heel palet
aan levensgebieden gekeken bij de behandeling, maar
seks blijft vaak achterwege. Ja, verslaving is voor veel
mensen een taboe, maar seks blijkbaar ook. Klinisch
psycholoog Meine Bosma vertelt waarom en hoe we
deze taboes moeten doorbreken. 
> Lees meer

NIEUW: VNN OPENT LOCATIE IN SNEEK
Vanaf februari 2021 heeft VNN weer een locatie in
Sneek. Aan de Hegedyk 1 biedt VNN poliklinische zorg
voor volwassenen en jeugd, outreachend jongerenwerk,
bemoeizorg en voorlichting en preventie. Ook werkt VNN
in de regio Sneek nauw samen met het FACT+-team.   
>Lees meer

EEN ADVIESGESPREK OVER GAMEN,
PORNO EN DEPRESSIE
Iedereen, vanuit elke hoek van de samenleving, kan
VNN bellen voor advies. Een dergelijk adviesgesprek is
kosteloos en mag anoniem. Preventiemedewerker
Nathaly de Wind vertelt over haar ervaringen. "Alleen
even een telefoontje is vaak voldoende. Dit geval was
overduidelijk anders."  
>Lees meer

OMGAAN MET VERSLAVING: TUSSEN
HOOFD EN BUIK IN
“Dat is de eeuwigdurende strijd tussen het hoofd- en
buikgevoel van ouders. De strijd tussen weten wat een
gebruiker nodig heeft om tot motivatie voor verandering
te komen en het ouderschaps-gevoel dat roept om koste
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wat kost altijd je kind te willen beschermen." 
>Lees meer

WEBINAR HOE BETREK JE NAASTEN BIJ
DE BEHANDELING VAN EEN CLIËNT? 

De eerste webinar van 2021 gaat in op het onderwerp
'naasten'. In een half uur bespreken de sprekers het
belang van het betrekken van naasten, welke rollen
naasten kunnen spelen en waarom zij vaak nog niet
worden betrokken bij behandelingen in de
gzz/verslavingszorg. Deze webinar is interessant voor
professionals in de verslavingszorg, de ggz en zorg in
brede zin.  
>Lees meer

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST PETRA: 
 

"DE MENS IS ALS EEN ZWITSERS KLOKJE" 
"Als je op een juiste manier aan het raderwerk draait, kan de rest ook meedraaien.

Soms krijg je niets in beweging maar dat hoort er ook bij." 
>Lees meer

AGENDA 
 
> Training Motiveren kun je leren 
   3 juni 2021 
> Training 'Drugs van A tot Z' 
   15 juni 2021 
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In verband met corona vindt de training op veilige
afstand op locatie plaats of digitaal (kan ook een
combinatie zijn). 

VACATURES
VNN zoekt op dit moment onder andere 2 medewerkers Bureau Verplichte zorg, een
Sociotherapeut, Verpleegkundig Specialist GGZ, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en een
Verpleegkundige HBO. Verslavingsartsen, Psychiaters en GZ- en Klinisch 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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