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"WE DACHTEN DAT TIM ER NIKS VAN
MEEKREEG."
Ouders 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. Voor sommige ouders is De Borch de
laatste kans om nog een gezin te vormen met hun kind.
GZ-psycholoog Anja Kolschmann schreef een prachtig
artikel voor vakblad Vroeg waarin ze aan de hand van
een concrete voorbeeldcasus de lezer meeneemt in de
visie en werkwijze van De Borch.  
> Lees meer

DETOXEN? DAT KAN OOK GEWOON
THUIS. 
Detoxificeren, ontgiften, terwijl de cliënt gewoon thuis
verblijft en dus zoveel mogelijk zijn dagelijkse ritme kan
aanhouden. Sinds anderhalf jaar biedt VNN de
mogelijkheid tot een geprotocolleerde ambulante
detox. En de eerste ervaringen zijn positief. De
ambulante detox is een minder grote aanslag op het
dagelijks leven (dan een detox in een kliniek), kan snel
worden ingepland en het detoxificeren en de behandeling
zelf vloeien op natuurlijke wijze in elkaar over.  
> Lees meer

LAATSTE KANS VOOR AANMELDEN
WEBINAR FRIS OUDER WORDEN   
met minder alcohol
Webinar over de risico's van alcohol bij 55-plussers. Hoe
ga je om met ouderen die meer alcohol drinken dan goed
voor ze is? Tips en advies tijdens de gratis webinar van
VNN op donderdagavond 23 november. Bedoeld
voor naastbetrokkenen (partners, als kind van of als
familielid) en professionals die in het werk met drinkende
55-plussers te maken hebben.   
> Lees meer
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WORKSHOP ALCOHOL EN OUDEREN
Het aantal ouderen dat afhankelijk is van alcohol neemt
sterk toe. Komt u tijdens uw werk regelmatig in aanraking
met ouderen die kampen met alcoholproblemen? Dan is
de workshop Alcohol en ouderen wellicht interessant
voor u. In de training leert u meer over middelengebruik
van ouderen en krijgt u handvaten aangereikt om
alcoholproblemen te signaleren én er adequaat op in te
spelen.   
> Lees meer

NIEUW: BESCHERMD WONEN IN
HEERENVEEN
VNN biedt nu ook Beschermd Wonen aan in
Heerenveen. Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten
die hun verslaving onder controle willen houden en een
gestructureerd bestaan willen opbouwen. In Heerenveen
kunnen ook gezinnen (met (maximaal 2) kinderen in de
leeftijd tot en met 12 jaar) terecht. In het nieuwe jaar is
de officiële opening van de nieuwe locatie in
Heerenveen. Houd voor meer informatie vnn.nl in de
gaten.  Andere plaatsen waar VNN Beschermd Wonen
aanbiedt zijn Leeuwarden, Hoogezand en Nieuw-
Amsterdam.  
> Lees meer

SYMPOSIUM DE GEPRIKKELDE LEVER
Als u (verslavings)arts bent heeft u vast wel eens gehoord
van Hepatische encefalopathie: een ernstige complicatie
bij leveraandoeningen die met regelmaat niet wordt
herkend. Tijdens het geaccrediteerde symposium De
geprikkelde lever op 9 december 2017 leert u meer
over de diagnostiek en behandeling van deze
aandoening. Het symposium is interessant voor zowel
huisartsen als verslavingsartsen maar ook voor alle
andere artsen die hun kennis op het gebied van de lever
willen verruimen. 
> Lees meer

AGENDA 
 
> Webinar FRIS ouder worden - met minder alcohol 
   23 november 2017 
> Oudercursus Help! Mijn kind gebruikt 
   Data in november, december en januari 
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> Workshop Overmatig Online 
   7 december 2017 
> Symposium De geprikkelde lever 
   9 december 2017 
> Workshop Motiveren kun je leren 
   12 december 2017 
> Workshop Alcohol en ouderen 
   23 januari 2018

VACATURES
VNN zoekt onder andere medewerkers en verpleegkundigen voor de nachtdienst, een
sociotherapeut/verpleegkundige, psychologen en psychiaters en een basisarts. Ook hebben
we opleidingsplekken tot verslavingsartsen (MIAM) beschikbaar.  
> Lees meer 
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