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FRIS OUDER WORDEN   
met minder alcohol
Webinar over de risico's van drinken op latere leeftijd.
Hoe kun je het beste omgaan met ouderen die meer
alcohol drinken dan goed voor ze is? Deze vragen
worden beantwoord 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+'ers te maken hebben.  
> Lees meer

STOPPEN MET ROKEN? KOM NAAR DE
STOPTOBER-BUS VOOR EEN
VRIJBLIJVEND STOPADVIES!
Jaarlijks doen duizenden mensen tevergeefs een poging
om te stoppen met roken. Bent u één van hen? Stoptober
kan u ondersteunen! 28 dagen niet roken, samen met
duizenden anderen. Op 28 september 2017 is de
Stoptober-bus van 14.00 tot 16.00 uur in Groningen.
VNN-verslavingsarts Robert van de Graaf en
medewerkers van de rookstoppoli van het UMCG geven
vrijblijvend een stopadvies! 
> Lees meer

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET
JONGEREN. ZO DOE JE DAT IN DE
PRAKTIJK.
Steeds meer professionals zijn geïnteresseerd in de
oplossingsgerichte benadering. Maar hoe pas je deze
benadering toe bij jongeren en gezinnen? Dat leert
u tijdens de training Oplossingsgericht werken met
jongeren op 22 november 2017. Arnoud Huibers geeft
de training. Hij is GZ-psycholoog, psychotherapeut,
systeemtherapeut en trainer en richtte in 2004 Solutions
Centre op; een internationale organisatie voor training en
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consultatie van de oplossingsgerichte benadering.   
> Lees meer

WERKT EMDR BIJ GOKVERSLAVING? 
Marja van Minnen, GZ-psycholoog in opleiding tot
Klinisch Psycholoog bij VNN, heeft onlangs van de VEN
(Vereniging EMDR Nederland) subsidie gekregen voor
haar onderzoek naar de meerwaarde van EMDR-
behandeling bij gokverslaving. Eerder is al wel onderzoek
gedaan naar de inzetbaarheid van EMDR bij
middelenverslaving. Dit onderzoek onderscheidt zich
echter van eerder gedane onderzoeken omdat het zich
richt op de meerwaarde van EMDR bij gedragsverslaving,
in dit specifieke geval gokverslaving.  
> Lees meer

"U KUNT BETER STOPPEN MET DRINKEN"
Staat u als medisch professional in direct contact met
cliënten waarbij sprake is van verslavingsproblematiek?
Dan heeft u het uzelf vast wel eens horen zeggen. "U
kunt beter stoppen met drinken mevrouw." Vaak realiseert
de cliënt zich dat zelf ook. Maar hoe kunt u bij cliënten de
intrinsieke motivatie voor verandering nu écht
versterken? Dat leert u tijdens de training Motiverende
gespreksvoering voor medici.
>Lees meer

VNN GENOMINEERD VOOR DE HR ZORG
AWARD 
Wie heeft het beste idee voor meer werkplezier? Dat was
de vraag die de organisatie van de HR Zorg Award heeft
uitgezet. VNN diende het model Steeds beter in. In het
model staan Oplossingsrichting Werken, Persoonlijk
Leiderschap en Lean centraal. Dit model zorgt voor veel
werkplezier en een stevige mentale basis voor
medewerkers, die ten goede komt aan de cliënten. 
> Lees meer

AGENDA 
 
> Workshop Motiveren kun je leren 
   Data in november en december 
> Training Motiverende gespreksvoering voor medici 
   Data in oktober en november 
> Training Oplossingsgericht werken met jongeren 
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   22 november  
> Training Herkennen van alcohol- en drugsgebruik 
   Data in oktober en november  
> Workshop Overmatig Online 
   7 december

VACATURES
VNN zoekt onder andere een GZ-psycholoog, Psychiaters en Verslavingsartsen. Ook
hebben we opleidingsplekken tot verslavingsartsen (MIAM) beschikbaar.  
> Lees meer 
 

 
MEER WETEN?
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