
Stoppen doe
je zelf, maar
niet alleen

verslaving



Verslaving is een aandoening die 

je elke dag lichamelijk, psychisch 

en emotioneel treft. Je ziet of 

spreekt je familie, vrienden en 

anderen nauwelijks meer door de 

schaamte die je voelt. Het valt  je 

zwaar om toe te geven dat

je een verslaving hebt en dat je

hulp nodig hebt. Maar hoe langer

je wacht met hulp zoeken én 

vragen, hoe moeilijker jouw 

herstel is. Misschien heb je 

eerder geprobeerd om alléén en 

op wilskracht te stoppen met 

alcohol, drugs, gokken of roken 

maar dat deze pogingen zelden 

succesvol zijn gebleken. Bij 

JellinekMinnesota leer je inzien 

dat het wél lukt wanneer je dat 

samen met anderen doet. Door 

een nieuw netwerk op te

bouwen van lotgenoten die je

begrijpen en steunen, doorbreek

je je isolement. Uiteindelijk kun 

je zelfs andere mensen met een 

verslaving helpen.

Bij JellinekMinnesota krijg je 

hoop op een ander leven. Een 

gezond leven zonder verslavende 

middelen (incl. tabak) en gokken. 

Wij gunnen je een mooi leven. 

Gun ’t jezelf ook.

Stoppen doe je zelf, maar niet alleen



Wij zijn een kliniek 
vrij van verslavende 
middelen. 

JellinekMinnesota is een 

onderdeel van Jellinek. 

Wij helpen mensen met een 

verslaving uit heel Nederland. 

Ons behandelmodel en 

de behandelmethode zijn 

in de Verenigde Staten 

ontwikkeld. In Nederland zijn 

wij de enige instelling die het 

Minnesotamodel toepast zoals 

het bedoeld is. Wereldwijd 

is dit de meest toegepaste 

behandeling voor verslaving. 

Behandelingen
Je kunt bij ons terecht voor een klinische behandeling (opname van 6 
weken), dagklinische behandeling (max. 10 weken, 4 dagen in de week) en 
een poliklinische behandeling (max. 24 weken, 1 dag in de week). De duur 
van de behandeling is exclusief de periode van eventuele ontgifting op een 

detox-afdeling. Onze behandelingen zijn in de Nederlandse taal.

Volledige vergoeding
De behandelingen worden volledig vergoed door jouw zorgverzekeraar.

Wachttijden
Wij doen ons uiterste best om je zo snel mogelijk te helpen.
Meestal kun je direct bij ons terecht.

Over JellinekMinnesota



”In februari 2010 ben ik eindelijk zover. Mijn probleem kan ik niet meer aan. 
Ik moet echt iets gaan ondernemen, anders wordt dit mijn dood. 

Ik heb het over mijn alcoholverslaving. In 2008 was ik al eens in behandeling 
geweest: leefstijltraining. Geweldig, maar al snel was ik stiekem aan 
het drinken. Op de bruiloft van mijn dochter dronk ik netjes alleen maar 
alcoholvrij bier en nepchampagne. Maar stiekem bleef ik drinken en ik wist 
van alles te bedenken om het onzichtbaar te houden. Meesterleugenaar en 
bedrieger was ik, tot het niet meer ging.

De terugval was erg. Bedriegen, liegen, manipuleren en stiekem zuipen; het 
werd van kwaad tot erger. Mijn kinderen keerden zich steeds meer van me 
af. Mijn vrouw hakte de knoop door en ging tijdelijk bij vrienden wonen. Nu 
was ik echt alleen, maar ook vrij om te drinken. Menigmaal lag ik laveloos 
op de grond. 

Vrienden raadden me aan om eens op internet 
te zoeken. Dat deed ik en heb toen de keuze voor 
JellinekMinnesota gemaakt. Ik koos voor mezelf.

De telefonische aanmelding ging snel en vijf dagen 
later zat ik in de kliniek. Na een week detox kwam

ik in de groep. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was ik bezig met 
het 12-stappenprogramma. Een groep waarin we voor elkaar opkwamen, 
steun vonden bij elkaar, verdriet deelden, plezier maakten en elkaar op 
verantwoordelijkheden wezen.

Ik besefte dat ik ziek was. Dat ik daar niets aan kon doen, maar wel kon 
leren om ermee om te gaan. Erkennen en accepteren dat ik verslaafd was 
en dat ik actie moest ondernemen om een clean en sober leven te leiden. 
Het werkte en ik begon me steeds beter te voelen. 

Nu ben ik een gelukkig mens. ‘‘Ik geniet van alles om me heen, mijn 
vrouw, kinderen en vrienden en mijn nieuwe groepsgenoten.”

‘‘In een helder 
moment besefte ik 
dat er iets moest 

gebeuren.’’

Het verhaal van Hans, oud-cliënt, 49 jaar,
alcoholverslaafd



Het Minnesotamodel, dat in 1949 is ontwikkeld 

op het HazeldenBettyFord-instituut in Minnesota (VS), 

bestaat uit twee componenten: het behandelmodel en de 

behandelmethode. Het behandelmodel zegt iets over de 

wijze waarop behandeld wordt: 

Groepsbehandeling, met duidelijke kaders en 

een grote verantwoordelijkheid bij cliënten; elke 

behandelinterventie bestaat steeds uit 3 essentiële 

elementen, t.w. psycho-educatie, behandeling en creëren 

van verbondenheid. Ook geeft het behandelmodel aan hoe 

het behandelteam is samengesteld: multidisciplinair, met 

counselors die de lead hebben in het behandelproces. 

De behandelmethode is gebaseerd op uitgangspunten 

van de Twaalf Stappen van de AA (Anonieme Alcoholisten) 

waaronder respect, eerlijkheid, openheid 

en bereidwilligheid.

Stoppen doe
je zelf, maar
niet alleen

verslaving



Verbondenheid
‘Stoppen doe je zelf, maar niet alleen’ is niet voor niets ons motto. Wellicht 
dat je je vaak eenzaam voelt en dat door jouw verslaving je je steeds 
meer van jouw omgeving isoleert. De JellinekMinnesota-behandeling is 
een groepsbehandeling en is erop gericht dit isolement te doorbreken. 
Tijdens jouw behandeling bouw je een band op met jouw medecliënten en 
ervaar je hoe het is om je gevoelens te delen en om steun te krijgen. Deze 
saamhorigheid en verbondenheid geeft je kracht om te herstellen.

Eigen verantwoordelijkheid
Door jouw verslaving verlies je steeds meer de grip op jouw leven. Je kunt 
er niets aan doen dat je deze aandoening hebt. Je bent geboren met een 
kwetsbaarheid, en andere zaken of gebeurtenissen in jouw leven hebben 
deze kwetsbaarheid vergroot. Verslaving is immers niet iets waar je voor 
gekozen hebt. Dit neemt niet weg dat je verantwoordelijk bent voor hoe je 
hiermee omgaat. Je leert tijdens de behandeling wat jouw valkuilen zijn en 
welke keuzes je hebt om desondanks gezond te blijven. 

Volledig middelenvrij
Essentieel voor een succesvolle behandeling is dat je bereid bent om niet 

meer te gokken en om volledig middelenvrij te leven. Doe je dit namelijk 

niet dan hou je je verslaving in stand. Je loopt dan bovendien het risico het 

ene middel te vervangen door een ander middel of door gedrag waarin de 

verslaving ook weer herkenbaar is.



Zelfhulpgroepen
De zelfhulpgroepen zoals AA (Anonieme Alcoholisten), NA (Anonieme 
Verslaafden), CA (Cocaïne Anonymous) en GA (Anonieme Gokkers) spelen 
een onmisbare rol in jouw leven in herstel. Een zelfhulpgroep bestaat 
uit lotgenoten die allemaal leven in herstel. De groepen zitten door heel 
Nederland en in het buitenland. Deelname is gratis en anoniem. Al tijdens 
de behandeling start  je met het bezoeken van deze groepen, zodat je 
hier snel vertrouwd mee raakt. De zelfhulpgroepen geven je een nieuw 
netwerk in jouw eigen woonomgeving. Hier begint jouw echte herstel. De 
groep geeft je de steun en de kracht om te herstellen van je verslaving.

Als je kiest voor een behandeling 
bij JellinekMinnesota dan kies je 
voor een nieuwe levensstijl. Het 
is een “leven in herstel” waarin je 
iedere dag opnieuw een gezond 
besluit neemt: Je leeft middelenvrij 
en ziet af van gedrag dat verband 
houdt met je verslaving. Jouw 
beslissing om middelenvrij te leven 
maakt het mogelijk dat je weer 
andere keuzes kunt maken die 

aan een gezond leven bijdragen. 
Tijdens de behandeling werk je aan 
opdrachten die gebaseerd zijn op 
de uitgangspunten van de Twaalf 
Stappen. Jouw behandeling bereidt 
je voor op je actieve deelname aan 
zelfhulpgroepen en is een opstap 
naar de eigenlijke verandering die je 
doormaakt met de hulp van andere 
deelnemers aan twaalfstappen-
zelfhulpprogramma’s.

Een nieuwe levensstijl



 De 12 stappen

1  Jij erkent dat je niet met drank of drugs kunt omgaan.

2  Jij geeft toe dat je hulp nodig hebt.

3  Jij aanvaardt de hulp die je geboden wordt.

4  Jij maakt de balans op van je (verzopen of gedrogeerde) leven.

5  Jij spreekt jezelf uit naar een vertrouwenspersoon.

6  Jij kijkt naar jouw aandeel in wat is misgegaan en onderzoekt dat.

7   Jij uit je bereidheid om te werken aan jouw gedrag  
en je doet dat ook!

8   Jij uit je bereidheid om de schade te herstellen  
die je hebt veroorzaakt.

9   Jij bekent kleur en je maakt het - waar mogelijk en zo goed 
mogelijk - goed met mensen.

10     Jij doet aan zelfonderzoek en houdt op die manier een  
vinger aan de pols.

11   Jij creëert stilte in je leven door middel van gebed, 
meditatie of op een andere manier.

12  Jij geeft wat je hebt geleerd weer door aan een lotgenoot.



Opname,  
dagbehandeling  
of poliklinisch

Behandeladvies
Na de intake is met jou besproken welke behandeling, het zogenaamd 
zorgniveau, bij jouw situatie past. Aan jou is uitgelegd waarom een 
poliklinische behandeling, een dagbehandeling of opname is geadviseerd. 
Vervolgens heb je meer informatie gekregen of heb je meer gelezen
over de verschillende behandelmethodes. En in jouw geval heb je
gekozen voor een behandeling bij JellinekMinnesota.

De duur van jouw behandeling hangt af van wat je is geadviseerd.
Een opname duurt 6 weken, een dagbehandeling 10 weken en 

een poliklinische behandeling neemt 24 weken in beslag.

Middelenvrij
Jouw behandeling kan beginnen wanneer je abstinent bent van alle 
middelen. Ofwel, je bent middelenvrij. Voor een behandeling bij 
JellinekMinnesota betekent dit ook dat je geen vervangende middelen 
voorgeschreven krijgt. Voor de meeste mensen die opgenomen worden zal 
een opname starten met ontgiften. Degenen die een dagbehandeling doen 
of poliklinisch voor hun verslaving behandeld worden ontgiften alleen 
wanneer dat nodig is.



Uitgangspunten
Of een behandeling bij JellinekMinnesota succesvol is, hangt grotendeels 
af van het toepassen van de handvatten die je aangereikt krijgt tijdens 
jouw behandeling. Essentiële uitgangspunten daarbij zijn o.a. eerlijkheid 
(ofwel: je vertelt wat je echt voelt of denkt), openheid (ofwel: je staat open 
voor adviezen en suggesties van anderen), bereidwilligheid (ofwel: je bent 
zelf ook écht bereid om te veranderen en niet omdat anderen dat vinden). 
Deze uitgangspunten helpen je om inzicht te krijgen in wat verslaving voor 
invloed heeft op elk vlak van jouw leven, om tot acceptatie te komen van 
jouw kwetsbaarheid en tot het inzien van mogelijke belemmeringen of 
blokkades bij de veranderingen die je wilt.

Behandelprogramma

‘‘Tijdens jouw 
behandeling 

hoor je meer over 
de kracht van 

verbondenheid.’’

De Minnesota methode



Fasen in behandeling
Wanneer jouw behandeling start bespreek je met een counselor jouw 
behandelplan. In dit plan worden behandelfasen benoemd die kenmerkend 
zijn voor de JellinekMinnesota-behandeling. Of het nu een opname betreft, 
een dagbehandeling of poliklinische behandeling.

In de eerste fase werk je samen met je behandelteam aan het herkennen, 
erkennen en accepteren van wat werkelijk jouw probleem is. Gebruik van 
middelen is maar één van de uitingen van verslaving. De tweede fase richt 
zich op je herstel van verslaving. Daarbij staat een gezonde relatie met 
anderen centraal maar bovenal hopen we ook dat je anders, liefdevoller en 
met compassie naar jezelf kijkt.

Groepsbehandeling
Verbondenheid. Tijdens jouw behandeling hoor je meer over de kracht 
van verbondenheid. Het doorbreken van isolement, van je gevoel van 
eenzaamheid, is de kern van de JellinekMinnesota-behandeling. Juist omdat 
je de ervaring hebt dat het je op pure wilskracht niet is gelukt om gezond 
en middelenvrij te leven. Dat is dan ook de reden dat jouw behandeling 
voornamelijk een groepsbehandeling is. Of je één keer in de week komt 
voor een poliklinische behandeling of vaker om aan jouw dagbehandeling 
deel te nemen; en hetzelfde geldt ook voor een eventuele opname. Onder 
begeleiding van een counselor of een psycholoog leer je je gevoelens en 
ervaringen met jouw medecliënten te delen. Je geeft en ontvangt feedback. 
Op die manier krijg je inzicht in schadelijke patronen bij jezelf en bij 
jouw groepsgenoten.

Al met al gaat de behandeling bij JellinekMinnesota om herstel van je 
lichamelijke, geestelijke, emotionele en sociale gezondheid.



Oplossing
Het vinden van een oplossing voor jouw problemen is geen 
gemakkelijk proces. Het is dan ook belangrijk dat je tijdens jouw 
behandeling erachter komt wat je wérkelijke probleem is. Alleen 
dán vind je een echte oplossing voor jouw problemen. Door de 
opdrachten die je van jouw behandelteam krijgt, leer je ongezonde 
patronen bij jezelf herkennen mede door de feedback die je van 
jouw medecliënten krijgt. Wellicht herken  je deze patronen ook 
wanneer je juist feedback geeft aan jouw medecliënt. De ervaring 
die we hebben opgedaan met velen die je zijn voorgegaan, leert 
ons dat je ook meer gaat begrijpen van de ongezonde keuzes die 
je maakt. Keuzes die je juist niet zou maken als je middelenvrij zou 
leven.

Thema’s
De counselors en andere behandelaren bespreken in groepssessies 
met jou verschillende thema’s zoals zelfwaardering en omgaan met 
trek. Ook onderwerpen die bijdragen aan jouw herstel of die daarin 
juist belemmeringen zijn worden besproken; onderwerpen zoals 
acceptatie, vergeving, schaamte en schuldgevoel. In lezingen van 
counselors, psychologen en verpleegkundigen hoor je meer over 
wat herstel inhoudt op elk gebied van jouw leven en worden jouw 
vragen beantwoord. Ook kom je in contact met voormalige cliënten 
die komen vertellen wat de behandeling bij JellinekMinnesota voor 
hen heeft betekend als start van hun leven in herstel.

Activiteiten en vrijwilligers
Naast de dagelijkse opdrachten, groepssessies en lezingen ga 
je onder begeleiding van een vrijwilliger naar bijeenkomsten 
van zelfhulpgroepen die buiten het behandelcentrum worden 
gehouden. Ook gaan vrijwilligers, in het algemeen voormalige 
cliënten, met je mee om te wandelen of boodschappen te doen.



Na de behandeling
Het succes van de behandeling wordt bereikt door regelmatig 
aan zelfhulpgroepen deel te nemen. Als je na de behandeling 
terugkeert naar gebruik of je maakt keuzes die direct verband 
houden met jouw verslaving, hoef je hier niet van te schrikken. Een 
terugkeer naar gebruik of het (opnieuw) maken van ongezonde 
keuzes hoort bij verslaving. Belangrijker is hoe je ermee omgaat. 
Jouw zelfhulpnetwerk en sponsor kunnen jou dan steun bieden. 
JellinekMinnesota bekijkt na afronding van de behandeling of je 
meer hulp nodig hebt met nog bestaande psychische klachten, jouw 
woonsituatie, familierelaties of dagbesteding. Bovendien kun je je 
aansluiten bij de Community JellinekMinnesota. Deze community 
is opgericht door oud-cliënten van JellinekMinnesota met als doel 
elkaar te steunen in de lastige tijd na de behandeling. Zij organiseren 
maandelijkse bijeenkomsten en ontspannende groepsuitjes. 

Safehouses
JellinekMinnesota werkt samen met Stichting 12 Stappen. Deze stichting 
biedt tijdelijk onderdak in een zogenoemd safehouse tijdens of na de 
behandeling. Bijvoorbeeld als de thuisomgeving niet vrij is van verslavende 
middelen. Stichting 12 Stappen biedt, indien mogelijk, ook plaats in een 
rookvrije woning en werkt volgens de uitgangspunten van de Twaalf 
Stappen. Er vindt controle plaats op het gebruik van verslavende middelen. 

Voor het verblijf in een safehouse wordt een eigen bijdrage gevraagd. 
Meer informatie vindt u op www.stichtingsafehouses.nl.

Meer informatie 
vind je op:

www.samenherstellen.nl



Waarom een aparte mannen-  
en vrouwenbehandeling?

JellinekMinnesota kiest er bewust voor om mannen en vrouwen tijdens een 
opname gescheiden te behandelen. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat 
zowel mannen als vrouwen zich in een gemengde groep anders gedragen 
dan wanneer ze gescheiden werken aan hun herstel. In een gemengde 
groep neigen mannen ertoe zich stoer te gedragen en tonen minder 
gemakkelijk hun emoties. Vrouwen lijken zich met name naar een man 
toe zorgzaam op te stellen en komen op die manier minder aan bod 
tijdens groepssessies.

Mannen op een ‘eigen’ afdeling zien we vaker en zijn ook eerder in staat 
objectief elkaars belemmeringen of blokkades voor herstel te benoemen. 
Vrouwen lijken daar meer tijd voor nodig te hebben; op een ‘eigen’ afdeling 
wordt elkaar die ruimte ook gegund.

Wanneer nog sprake is van gebruik van middelen of wanneer iemand 
ongezonde keuzes maakt die direct verband houden met verslaving, dan 
zeggen we dat iemand in actieve verslaving is. In het algemeen zien we 
dat zowel vrouwen als mannen in actieve verslaving geen gezonde relatie 
hebben met zichzelf. Door gescheiden klinische afdelingen voor vrouwen 
en voor mannen te hebben creëren we een veilige omgeving waar hieraan 
gewerkt kan worden met minder afleiding dan op gemengde afdelingen. 
Een bijzonderheid is dat (onzekerheden c.q. vragen over) seksuele voorkeur 
of gender-identiteit geen belemmeringen blijken te zijn in het creëren van 

verbondenheid met medecliënten op de eigen afdeling.

Ander denkpatroon
Bovendien is het denkpatroon van mannen en vrouwen anders. Mannen 
lijken meer praktisch en functioneel te denken, terwijl bij vrouwen emotie 
een grotere rol lijkt te spelen. Voormalige cliënten laten ons weten dat 
juist door het gescheiden houden van de klinische afdelingen de mannen 
steeds beter in staat blijken bij hun gevoel te komen, en dat de vrouwen in 
die veilige omgeving juist leren om zich niet alleen te laten leiden door hun 
emoties. De onderwerpen die tijdens de behandeling besproken worden 
zijn weliswaar steeds dezelfde, maar de invalshoek is anders.



Wanneer iemand lijdt onder zijn verslaving 
dan lijden ook naastbetrokkenen. Al dan 
niet bewust houden familie en eventueel 
ook andere naastbetrokkenen de 
verslaving in stand. Soms uit schuldgevoel 
of soms ook uit vermijding. Vaak 
ontwikkelen zich ongezonde patronen en 
ontstaat een cultuur van manipuleren, over 
grenzen heen gaan en het maken van loze 
beloftes. We hebben er talloze voorbeelden 
van. Zoals de ouders die, ondanks het 
voornemen het niet meer te doen, toch 
weer de gokschuld van hun kind aflossen. 
Of de beste vriend die zodanig wordt 
gemanipuleerd dat hij naar de coffeeshop 
gaat om iets te halen. De zus die haar 
spaargeld aanspreekt om haar broers 
huurachterstand weg te werken, en hun 
ouders er niet over vertelt.

Naastbetrokkenen en 
jouw behandeling



Familiegesprekken
We vinden het belangrijk om naastbetrokkenen zoveel mogelijk bij jouw 
behandeling te betrekken. De informatie die jouw familie ons geeft, 
is belangrijk om een completer beeld van jouw problemen te krijgen. 
Naast de vraag om een zogenaamd impactbrief te schrijven voert jouw 
counselor telefonische gesprekken met familieleden en eventueel andere 

naastbetrokkenen of organiseert zo nodig familiegesprekken.

Familiedag
Elke twee maanden organiseren we een familiedag, bedoeld voor 
familieleden en andere naastbetrokkenen van onze cliënten. Verschillende 
leden van het behandelteam geven uitleg over de behandeling en 
beantwoorden vragen van deelnemers aan deze dag. Maar bovenal is 
deze dag bedoeld om ervaringen uit te wisselen, om naastbetrokkenen 
het gevoel mee te geven dat ook zij er niet alleen voor staan, om van 
ervaringsdeskundigen te horen wat ze kunnen doen om zelf ook gezond te 
zijn en te blijven, en om vooral de naastbetrokkenen te laten ervaren hoe 
ook zij kunnen herstellen.

Voor vragen of ondersteuning kunnen familieleden contact
met ons opnemen via 020 590 58 88.

Zelfhulpgroepen voor naastbetrokkenen
Er zijn speciale zelfhulpgroepen voor familie en andere naastbetrokkenen van 
mensen met een verslaving. Deze groepen, gebaseerd op de uitgangspunten 
van de Twaalf Stappen zijn in het hele land te vinden. Lotgenoten wisselen 
hier ervaringen uit en steunen elkaar bij het oplossen van problemen. 

Kijk voor meer informatie op www.al-anon.nl of www.nar-anon.nl.



Behandeling zoals 
het bedoeld is

JellinekMinnesota is de enige verslavingszorginstelling in 
Nederland die de Minnesotabehandeling aanbiedt zoals het 

bedoeld is. Om onze kennis op peil en actueel te houden, 
hebben we regelmatig contact met het instituut waar het 

behandelmodel en de behandelmethode oorspronkelijk vandaan 
komen: het HazeldenBettyFord-instituut in Minnesota, VS. Dit 

instituut heeft naast een verslavingszorginstelling ook een eigen 
onderzoeksafdeling en uitgeverij. HazeldenBettyFord verricht 

baanbrekend werk en is koploper in de verdere ontwikkeling van 
het Minnesotamodel en in onderzoek naar de effectiviteit

van de behandelmethode.



Uniek
Het behandelteam bestaat uit counselors, een spiritual care counselor, 
(GZ) psychologen, (verslavings)artsen, verpleegkundigen, een psychiater, 
een maatschappelijk werker en een sportinstructeur. Elk van hen draagt op 
specifieke en gelijkwaardige wijze bij aan het verloop van jouw behandeling. 
Bovendien zijn er tal van vrijwilligers, in het algemeen voormalige cliënten 
die actief deelnemen aan twaalfstappenzelfhulpgroepen. Het unieke aan 
het behandelteam is de rol die de counselors en de spiritual care counselor 
in jouw behandeling spelen. Deze behandelaren hebben een gedegen kennis 
van de uitgangspunten van de Twaalf Stappen en weten beter dan wie ook 
hoe deze vertaald worden naar behandelinterventies.

In gesprekken, lezingen en groepssessies helpt de spiritual care counselor 
je om te gaan met onder andere de pijn die je ervaart bij gevoelens van 
wrok (“oud zeer”) of onverwerkte rouw. Samen vind je een oplossing voor 
zaken die een gezonde relatie met jezelf en met anderen in de weg staan, 
hetgeen essentieel is voor een leven in herstel. Counselors reiken jou 
handvatten aan voor het begin van jouw herstel: Je krijgt meer inzicht in 
wat verslaving aanricht in je leven en je komt tot erkenning en acceptatie 
dat actieve verslaving jouw leven onhanteerbaar maakt; Je ziet in dat je de 
controle over jouw leven hebt verloren. Deze specifieke kennis en kunde 
maakt dat counselors de lead in jouw behandeling hebben; ze zijn jouw eerst 
verantwoordelijke behandelaar.

Stoppen doe
je zelf, maar
niet alleen

verslaving



Aanmelden
Wij begrijpen dat de beslissing om je 
aan te melden voor jouw verslaving 
een moeilijke stap is. Vaak gaat hier 
een lang proces aan vooraf. Toch 
hopen wij dat jij die eerste moedige 
stap neemt en jezelf aanmeldt voor 
een behandeling.

Dit kun je bij ons doen via de 
e-mail, website of telefoon. Je  
hebt hiervoor een verwijsbrief van 
jouw (huis)arts nodig en een geldig 
legitimatiebewijs. Voor een volledige 
vergoeding van jouw behandeling 
door de zorgverzekeraar, hebben wij 
jouw verzekeringsbewijs nodig.

Mocht je na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, 

bel of e-mail ons dan gerust voor meer informatie. Wij helpen 

je graag verder. Familieleden kunnen ons ook altijd benaderen 

voor vragen en advies.

Meer informatie en aanmelden

Contactgegevens
Je kunt ons van maandag tot en met vrijdag, 
van 9.00 tot 17.00 bellen op 020 590 5888. Of stuur een 
e-mail naar bureaudienst-jellinekminnesota@jellinek.nl.

Voor aanmelden en meer informatie kun je ook terecht 
op onze website: www.jellinek.nl/minnesota.



Wij wensen 
je een fijn 
bezoek toe!

E minnesota@jellinek.nl
W www.jellinekminnesota.nl


