
Hoe bereid  
ik me voor?

Opname bij  
JellinekMinnesota:



Verslavende middelen 
In ons behandelcentrum zijn verslavende middelen absoluut verboden. 

Spullen die de kliniek niet in mogen zijn:

> alcohol of alcoholvervangers zoals maltbier of alcoholvrije wijnen

> parfum

> deodorant op basis van alcohol (rollers zijn meestal alcoholvrij)

> drugs en medicijnen

> gokgerelateerde voorwerpen (zoals kaarten of dobbelstenen)

> pornografie

> energiedranken (zoals Red Bull of AA-drink)

> gevaarlijke of scherpe voorwerpen

> kleding of sieraden die verwijzen naar alcohol, drugs, 

 rookwaar of gokken

Twijfel je of een item valt onder een verslavend middel of  

gevaarlijk voorwerp, vraag dit dan aan de verpleegkundigen.  

Om de veiligheid voor jou en jouw medecliënten te kunnen waarborgen 

controleren wij jouw bagage bij binnenkomst op verslavende middelen  

en gevaarlijke voorwerpen.

Voor vertrek  
We raden je met nadruk aan voor je vertrek jouw huis te ontdoen van  

alle alcohol, drugs, drugstoebehoren en gokspullen. Je kunt ook iemand 

vragen dit voor je te doen. Op deze manier kom je na je behandeling 

thuis in een veilige omgeving zonder verleidingen. Als je hier hulp  

bij nodig hebt, kan de Community JellinekMinnesota (een groep  

voormalige cliënten) je helpen. Meer informatie hierover kun je krijgen 

bij de Zorgadministratie van JellinekMinnesota (020 590 5888).



Welkom bij JellinekMinnesota  
Jij hebt de stap genomen om je te laten behandelen voor jouw verslaving.

Wat moedig dat je deze stap hebt genomen.

Wij kunnen ons voorstellen dat een opname in een kliniek heel ingrijpend en 

spannend voor je is. Daarom willen wij je zo goed mogelijk voorbereiden op 

jouw opname bij JellinekMinnesota. In deze folder lees je hoe.

Opname in vogelvlucht  
Je hebt inmiddels de datum en tijd gekregen waarop je opgenomen wordt. 

Meld je op deze datum bij de receptie. Mocht er iets gebeuren waardoor je 

niet op deze datum of tijd kunt komen, laat dit altijd zo spoedig mogelijk aan 

ons weten via telefoonnummer 020 590 58 88. 

Nadat je bent ingeschreven in ons behandelcentrum, ga je naar de 

detoxificatieafdeling. Hier kun je wennen aan de omgeving, wordt je lichaam 

ontgift en jouw middelengebruik afgebouwd tot nul. Een deskundig medisch 

team staat 24 uur per dag voor je klaar om je te begeleiden. Een opname op 

deze afdeling duurt een week. Vervolgens ga je naar de reguliere afdeling, 

waar je start met de behandeling in groepsverband. 

In totaal duurt de opname acht weken.

Wij zijn een kliniek 
vrij van verslavende 
middelen. 

De Minnesota-methode



Fruit of noten
Er is een wasmachine en droger op de afdeling aanwezig. Neem 

niet te veel kleding mee, de (afsluitbare) kastruimte is beperkt. 

Beddengoed, handdoeken en washandjes zijn aanwezig. Wij raden aan 

om waardevolle spullen thuis te laten. In de eerste week op de detox 

kun  je nog geen boodschappen doen. Jellinek is rookvrij, dus laat je 

rookwaar buiten de kliniek. Daarna kun je boodschappen doen. Deze 

en andere bezoekjes buiten de deur, worden ter bescherming altijd 

begeleid door een vrijwilliger van JellinekMinnesota.

Mobiele telefoon 
Het gebruik van mobiele telefoons, laptops etc. leidt jezelf en andere 

cliënten af van de behandeling. Daarom vragen wij je bij opname jouw 

mobiele telefoon af te geven. Deze krijg je vanzelfsprekend weer terug 

na de behandeling. Dit geldt ook voor MP3-spelers, omdat het niet de 

bedoeling is dat je je afsluit voor jouw omgeving. Muziek luisteren kan 

in de huiskamer. Via de vaste telefoonlijn op de afdeling kun je dagelijks 

een kwartier bellen of gebeld worden. Maak voor opname alvast een 

telefoonlijst met belangrijke telefoonnummers voor jezelf. Deze kun je 

dan gebruiken als je iemand wilt bellen.

Bezoek 
Iedere zondag en op alle feestdagen is bezoek van harte welkom 

tussen 13.00 en 16.30 uur (maximaal 3 personen). Op de detox-

afdeling wordt geen bezoek ontvangen. Uiterlijk vrijdag om 12.00 

uur kunnen cliënten de namen van het bezoek doorgeven aan de 

verpleegkundigen. Voor informatie voor de bezoekers, verwijzen wij 

naar de folder ‘Informatie voor bezoekers’. Houd er rekening mee dat 

er geen kinderen onder de 15 jaar worden toegelaten.

Maaltijden  

Alle maaltijden worden verzorgd door JellinekMinnesota. 

Indien je een bepaald dieet volgt, kun je dit aan de arts 

doorgeven op de dag van opname.



> Kleding

> Pyjama en badjas

> Slippers (voor het douchen)

> Sloffen

> (Wandel)schoenen

> Buitensportkleding

> Wasmiddel

> Toiletartikelen

> Voorgeschreven medicatie

> Geldig legitimatiebewijs

> Verzekeringspas

> Zakgeld (voor de 1e week)

>  Wekker (geen mobiel of wekkerradio)

> Notitieblok/schrift en pen

>  Eventueel foto’s van thuis  

en iets om te lezen

Wat neem ik mee?



Vragen? 
Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent  

van wat je kunt verwachten tijdens de opname.

Wij hopen dat je je met deze informatie goed kunt 

voorbereiden op jouw opname. Mocht je toch nog  

vragen hebben, neem dan gerust contact met  

ons op, telefoon 020 590 5888 of mail  

bureaudienst-jellinekminnesota@jellinek.nl

jellinek.nl

Wij wensen 
je een fijn 
bezoek toe!

Stoppen doe
je zelf, maar
niet alleen

verslaving


