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"HOI! IK BEN SUZIE! EN IK BEN ER VOOR
MENSEN DIE HET MOEILIJK HEBBEN." 
NIEUW: Meike Westera, klinisch psycholoog bij VNN,
heeft de signaleringsapp Suzie ontwikkeld. Suzie helpt
als mensen het moeilijk hebben, ongewenste prikkels
ervaren of trek hebben. De app is er voor iedereen die
over een persoonlijk plan wil beschikken om zichzelf in
moeilijke situaties te helpen.  
> Lees meer

DRUGS OUD EN NIEUW  
GRATIS VNN-WEBINAR 
Wat zijn de meest gebruikte drugs en hoe zien ze er uit?
En, welke nieuwe drugs zijn er? Hoe maak je
drugsgebruik bespreekbaar? Meld je aan voor de
GRATIS VNN-webinar over drugs op donderdagavond
13 december aanstaande. Tip: organiseer een plenaire
bijeenkomst om deze webinar te bekijken en het thema
drugs bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld in uw groep
van hulpverleners of samen met uw collega's op school.  
> Lees meer

WERKEN MET MENSEN MET EEN VERSLAVING. "DAN WERK JE TOCH
MET MOEILIJKE MENSEN?"  

Hoe is het om met mensen met een verslaving te werken? Wat maakt dit werk zinvol? Wat
is het speciale van VNN als organisatie? Psychiater Surja Nannan Panday vertelt over zijn

werk bij VNN. "Ze hebben het moeilijk als mens." 
 

Geïnteresseerd? Bekijk onze vacatures! U mag altijd een dagje meelopen! 
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STOPPEN MET ROKEN? OOK DAT KAN
BIJ VNN! 
Stoppen met roken kan moeilijk zijn. Vaak doen mensen
meerdere stoppogingen maar lukt het hen simpelweg
niet. Speciaal voor deze doelgroep biedt VNN de
groepstraining Stoppen met roken. "De confrontatie in
een groep maakte mijn motivatie sterker." 
> Lees meer

ALS GAMES ALTIJD VÓÓR GAAN 
"IK DACHT: IK BEN TOCH GEEN JUNK?"
Hele dagen achter de computer doorbrengen en niet
meer naar school gaan. Luuk kan zich nu niet meer
voorstellen dat hij zo verslaafd was aan gamen. Hij
studeert nu, heeft een baantje, vrienden en hobby’s.Toch
zat hij er vier jaar geleden heel anders bij. De
Leeuwarder Courant tekende zijn verhaal op.  
> Lees meer

HELP! MIJN PARTNER IS VERSLAAFD
Mensen met een partner met een verslaving kunnen zich
vaak wanhopig voelen. De kans is groot dat de
verslaving ook hun eigen leven beïnvloedt. Speciaal
voor deze naasten heeft VNN een gespreksgroep. In
de gespreksgroep is aandacht voor inzicht krijgen in
verslaving, contact met lotgenoten en manieren om met
de verslaving om te gaan (motiveren, grenzen stellen).  
> Lees meer
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AGENDA 
 
> Webinar 'DRUGS oud en nieuw' 
   13 december 2018 van 20:00 tot 20:45 
> Groepstraining Stoppen met roken 
   Start: 3 januari 2019 
> Gespreksgroep voor partners 
   Dinsdag- woensdag- en donderdagavond 
> Gespreksgroep van kinderen van verslaafde
ouders 
   Elke donderdagavond, doorlopend toegankelijk

VACATURES
VNN verwelkomt elke maand nieuwe collega's omdat we steeds meer cliënten krijgen
doorverwezen. Op dit moment zoeken we onder andere twee Verpleegkundig Specialisten
GGZ. Verslavingsartsen, psychiaters en klinisch psychologen zijn ook welkom. Ook komen we graag
in contact met GZ-psychologen en basisartsen.  
> Lees meer 
 

 
MEER WETEN?

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