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VNN lanceert podcast: VNN in gesprek
Elke aflevering gaat VNN in gesprek met specialisten uit
de eigen organisatie en erbuiten. Deze podcast is voor
mensen die meer willen weten over hoe verslaving werkt
en hoe zij daar met anderen over kunnen praten.
Beluister hier de eerste drie afleveringen. 
 
>Lees meer

Thuis detoxen met huisarts en
verslavingsarts
Het alcoholgebruik van Paul (61) was zo hevig dat een
klinische opname nodig leek. Verslavingsarts Robert van
de Graaf en huisarts Christiaan Spijker vonden echter
een manier om dusdanig nauw samen te werken dat ze
hem thuis konden begeleiden bij zijn detox. 
>Lees meer

Webinar 'FAS: Herkenning, misvattingen
en ervaringen'
Op 10 maart 2022 ging communicatieadviseur Jamal
Bedijn in gesprek met drie gasten over foetaal alcohol
syndroom. Ervaringsdeskundige Mario Groeneweg,
psychiater Wendie Kiers en voorzitter van de FAS-
stichting Martha Krijgsheld deden hun verhaal. 
>Bekijk de webinar

''Je moet de straat of de kliniek hebben
gezien of gevoeld''
Studenten van de minor Verslavingskunde aan de NHL
Stenden krijgen les van professionals uit de
verslavingszorg. Ze leren écht contact maken en om
verder te kijken dan stigma's. Dat leren ze niet alleen in
colleges, maar ook op straat 
>Lees meer
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Yoga in de verslavingskliniek, ''dat gaat
toch nooit werken?''
Saskia de Ruiter is verpleegkundige en sociotherapeut
bij het Intramuraal Motivatiecentrum (IMC) van VNN.
Sinds november 2020 geeft zij ook yogales aan een
select groepje cliënten. Past dat wel bij stoere mannen? 
 
>Lees meer

AGENDA 
 
 
>Training 'Motiveren kun je leren' 
   12 mei 2022 
>Oudercursus 'Help! Mijn kind gebruikt' 
   14 juni 2022 
>Training 'Drugs van A tot Z' 
   6 oktober 2022

VACATURES
VNN zoekt: een Zorgcoördinator (verpleegkundige), een Lid Cliëntenraad, een Medewerker
Preventie, een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV), een ANIOS, Medewerkers
Slaapdienst, Verpleegkundigen Slaapdienst, een Verpleegkundige HBO, een
Sociotherapeut/verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist GGZ, Psychiaters en GZ- en Klinisch
psychologen. 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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