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"DE NIET-VEROORDELENDE OPSTELLING
VAN MIJN BEGELEIDER"
Bij VNN denken veel mensen aan een behandeling voor
een alcohol- of drugsverslaving. Maar VNN biedt ook
hulp voor mensen die willen stoppen met roken! 
Robert was een van hen. "De niet-veroordelende
opstelling van mijn begeleider." Robert weet zeker dat
dat een van de belangrijkste dingen was die hem van
zijn verslaving heeft afgeholpen. 
> Lees meer

NIEUW: DEELTIJDBEHANDELING
JONGEREN GRONINGEN
VNN is gestart met een deeltijdbehandeling voor
jongeren in de stad Groningen! De behandeling wordt
ingezet als overgangsperiode na een ambulante of
klinische detox of behandeling. De doelgroep bestaat uit
jongeren tussen de 12 en 23 jaar die gestopt zijn met
middelengebruik maar een extra steuntje in de rug nodig
hebben om dat vol te houden. 
> Lees meer

"JE ZULT MAAR NET DEGENE ZIJN DIE
EEN VERKEERDE PIL NEEMT"
David gaat vaak naar technofeestjes en neemt dan
regelmatig een pilletje. Laatst is hij voor het eerst bij de
pillentestservice van VNN geweest. Hier kun je
anoniem je drugs laten testen. "Voorheen zat altijd in
mijn achterhoofd: Wat als het verkeerde stuff is… Dit
voelt beter.” 
> Lees meer

HET GEBRUIK VAN EEN ANDER ZAT! 
Partners en familieleden zijn vaak de steun en toeverlaat
voor iemand met een verslaving. Deze betrokkenheid
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levert echter vaak stress en onderlinge spanning op. De
cursus Het gebruik van een ander zat is speciaal voor
naasten die anders willen leren omgaan met iemand met
verslavingsproblemen. Doel is het onderlinge contact te
verbeteren zónder dat de naastbetrokkene voorbijgaat
aan zichzelf.  
> Lees meer

24/7 EEN VERSLAVINGSARTS
CONSULTEREN? 
Welke medicatie kan ik voorschrijven bij een
ontwenningsproces? Wat kan ik het beste doen bij
excessief drugsgebruik? Zomaar een aantal vragen die
huisartsen zich in de dagelijkse praktijk stellen. Wist u
dat u met deze vragen 24 uur per dag, 7 dagen in de
week terecht kunt bij de telefonische consultatiedienst
van VNN? Huisarts Anton: "Tijd is schaars voor een
huisarts. Nu had ik binnen 5 minuten antwoord".  
> Lees meer

DRUGS VAN A TOT Z
Staat u als (medisch) professional in direct contact met
cliënten waarbij sprake is van verslavingsproblematiek? 
In de training Drugs van A tot Z leert u meer over de
effecten en risico's van alcohol- en drugsgebruik, hoe u
middelengebruik kunt herkennen én wat zinvolle
interventies zijn.  
> Lees meer

AGENDA 
 
> Training Motiverende gespreksvoering voor medici 
   3 dagdelen, 24 september, 15 oktober, 5 november  
> Cursus Het gebruik van een ander zat 
   Data in oktober, november en december 
> Training Drugs van A tot Z 
   Data in oktober en december 
> Landelijke dag Verslavingskunde 
   16 oktober 2018 
> Oudercursus Help! Mijn kind gebruikt 
   3 avonden, 5, 12 en 19 november 
> Training Oplossingsgericht werken 
   Data in november

VACATURES
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VNN verwelkomt elke maand nieuwe collega's omdat we steeds meer cliënten krijgen
doorverwezen. Op dit moment zoeken we onder andere een Medewerker Informatievoorziening,
Verpleegkundig Specialist GGZ, Ervaringsdeskundige in de zorg en
Sociotherapeuten. 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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