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Hoe twee vriendinnen samen steun
vonden
Naasten worden vaak enorm getroffen door de
verslaving van hun dierbare. Vriendinnen Eva en Leonie
vonden samen steun bij de praatgroep voor kinderen
van ouders met een verslaving (KOV). 
>Lees meer

Video: webinar 'Dubbele diagnose'
In deze webinar gingen vier experts uit de
verslavingszorg en de GGZ in gesprek over dubbele
diagnoses en comorbiditeit. Ben je benieuwd naar de
combinatie van verslaving met psychiatrische
stoornissen? Kijk deze webinar dan terug. 
>Bekijk de webinar

De kracht van het herstelverhaal
Willem (64) is een ervaren hoopverlener, zo noemt hij
zichzelf. Als vrijwilliger bij VNN vertelt hij al jaren zijn
herstelverhaal aan verschillende groepen. Wat was het
kantelpunt in zijn herstel en hoe deelt hij zijn
herstelverhaal met anderen? 
>Lees meer

Een bijzondere samenwerking: het MDA++
Sinds 2018 is VNN aangesloten bij de multidisciplinaire
aanpak voor kindermishandeling en huiselijk geweld in
Leeuwarden, het MDA++. Sociaal psychiatrisch
verpleegkundige Jenny Zuiderveld vertelt hoe het is om
namens VNN haar bijdrage te leveren aan dit team. 
>Lees meer

Video: laagdrempelige adviesgesprekken

Subscribe Past Issues Translate

https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/ervaringsverhaal/hoe-twee-vriendinnen-samen-steun-vonden
https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/ervaringsverhaal/hoe-twee-vriendinnen-samen-steun-vonden
https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/video/video-webinar-dubbele-diagnose-waar-verslavingszorg-en-de-ggz
https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/video/video-webinar-dubbele-diagnose-waar-verslavingszorg-en-de-ggz
https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/ervaringsverhaal/hoopverlening-de-kracht-van-het-herstelverhaal
https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/ervaringsverhaal/hoopverlening-de-kracht-van-het-herstelverhaal
https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/blog/een-bijzondere-samenwerking-het-mda
https://www.vnn.nl/actueel/nieuws-verhalen/blog/een-bijzondere-samenwerking-het-mda
http://eepurl.com/hJGjoD
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=c262f2b02cb4479d66daab380&id=0e33bab3d6
javascript:;


30-06-2022 09:34 Nieuwsbrief september 2021

https://mailchi.mp/49a27e273c70/nieuwsbrief-september-5057299 2/3

Goede, laagdrempelige informatie en advies over
verslaving is erg belangrijk. Daarom biedt VNN
adviesgesprekken aan. Deze video legt kort en duidelijk
uit voor wie deze adviesgesprekken bedoeld zijn en wat
zij ervan kunnen verwachten. 
>Bekijk de video

AGENDA 
 
>Training 'Drugs van A tot Z' 
   27 september 2021 
>Training 'Motiveren kan je leren' 
   14 oktober 2021 
>Cursus 'Het gebruik van een ander zat' 
   27 oktober 2021 
 
 

VACATURES
VNN zoekt: Medewerkers Slaapdienst, Verpleegkundige Slaapdienst, een
Sociotherapeut/verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist GGZ, Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige, GGZ Ambulante Verpleegkundige, Verpleegkundige
HBO, Verslavingsartsen, 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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