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VNN LANCEERT SPOTIFY-LIJST  
MUZIEK EN VERSLAVING
Een jaar geleden is er muziektherapie gestart in de
VNN-kliniek Bolsterburen en bij de deeltijdbehandeling in
Heerenveen. Cliënten delen lief en leed door liedjes te
beluisteren met elkaar. Muziek geeft troost of helpt in de
verwerking van emoties. VNN heeft de songs nu
gebundeld in een speciale afspeellijst op Spotify en
YouTube.  
> Lees meer

IN 12 GESPREKKEN JE VERSLAVING
ONDER CONTROLE  KRIJGEN
Bij VNN kun je toch alleen terecht als je al flinke
verslavingsproblemen hebt? Nee hoor! In de BasisGGZ
behandelt VNN mensen met lichte tot matige
verslavingsproblematiek. Huisarts Werner verwees één
van zijn patiënten hier naar door. "Ik vind het eigenlijk
niet zo interessant of iemand ‘verslaafd’ is of niet." 
> Lees meer

KOM KIJKEN IN EMMEN! 
Na Beschermd Wonen zijn nu ook de polikliniek,
reclassering, FACT en de deeltijd- en jeugdbehandeling
te vinden in ons prachtige nieuwe pand in Emmen!
Benieuw hoe het er uit ziet en wat de behandelingen
precies inhouden? Kom naar ons open huis!  
> Lees meer

"MIJN MOEDERS VERSLAVING
IS STERKER DAN ALLES"
Ook als je al volwassen bent kun je nog flink worstelen
met de verslaving van je vader of moeder. Speciaal voor
deze naasten heeft VNN een gespreksgroep. In de
gespreksgroep is aandacht voor contact met lotgenoten
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en manieren om met de verslaving om te gaan
(motiveren, grenzen stellen). Susan: “Mensen uit je
eigen omgeving oordelen snel. Of ze geven
goedbedoelde adviezen, die in de praktijk niet werken".  
> Lees meer

'VERSLAVING EN LVB' 
LUNCHWEBINAR VOOR PROFESSIONALS
"Mijn cliënt met een LVB blowt zich suf - is hij verslaafd?"
Meld je aan voor de lunchwebinar over verslaving en
LVB op 4 juni aanstaande. Tip je collega's om de
webinar tijdens de lunch op 4 juni in teamverband te
volgen. 
> Lees meer

TRAINING OP MAAT OVER VERSLAVING
EN MIDDELENGEBRUIK 
Uw leerkrachten trainen in het bespreekbaar maken van
middelengebruik? Zwangerschap en verslaving in de
verloskundigenpraktijk onder de aandacht brengen?
VNN organiseert veel trainingen op aanvraag. De inhoud
is afgestemd op de wensen en omstandigheden van de
instelling. De trainingen kunnen incompany worden
gevolgd. 
> Lees meer

AGENDA 
 
> Webinar verslaving en LVB 
   4 juni 2019 
> Gespreksgroep volwassen kinderen 
   Verschillende data 
> Oudercursus Help, mijn kind gebruikt!  
   12, 19 en 26 juni 2019
> Open huis Emmen 
   20 juni 2019 
> Training Drugs van A tot Z 
   16 en 23 september 2019 
> Training Motiveren kun je leren 
   3, 10 en 17 oktober 2019

VACATURES
VNN zoekt op dit moment onder andere een Beleidsadviseur zorg en logistiek,
Receptionist/Telefonist, Medewerker slaapdienst en Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
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(SPV). Verslavingsartsen, Psychiaters en GZ-psychologen (Forensische zorg) 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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