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U hebt al eerder geprobeerd om uw leven niet meer te

laten beheersen door uw verslaving, maar die behandeling

was niet voldoende om uw manier van leven structureel

te veranderen. Misschien kwam dit door psychische klachten 

of problemen met bijvoorbeeld financiën of werk. Tijdens de

Dagbehandeling bieden we intensieve hulp met voldoende

aandacht voor uw bijkomende problemen.

Wat kunt u van de behandeling verwachten? 
U leert om langere tijd te stoppen met alcohol en drugs en uw 

leven op een andere manier in te richten. 

De intensieve behandeling 
tijdens de Dagbehandeling
helpt om uw verslaving nu wel 
de baas te worden. Ook
doordat er voldoende aandacht 
is voor andere problemen.



Hoe lang duurt de 
Dagbehandeling?
De Dagbehandeling duurt in totaal twaalf weken. U volgt op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag een dagprogramma van 9.30 tot 16.30 uur.

Kennismaking 
U maakt kennis met de psycholoog die uw hoofdbehandelaar wordt. 

U krijgt uitleg over de behandeling en stelt samen vast wat u wilt 

bereiken. Deze doelen worden vastgelegd in een behandelplan. Ze 

worden tussentijds meerdere malen besproken en zo nodig aangepast.

Detox 
Het is noodzakelijk dat u ontgift bent op het moment dat u met de 

dagbehandeling start. Het ontwennen van een verslaving heet in 

medische termen detoxificatie. Detoxificatie kan plaatsvinden tijdens 

een opname van een week op de Detoxafdeling van Jellinek in 

Amsterdam. Artsen en verpleegkundigen zijn aanwezig om u te 

ondersteunen en medisch te begeleiden. U krijgt, indien nodig, 

medicijnen om de ontwenningsverschijnselen te verminderen en 

de intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw 

verslaving nu wel de baas te worden, ook doordat er voldoende 

aandacht is voor andere problemen complicaties te voorkomen. Ook 

houdt het team uw lichamelijke conditie nauwlettend in de gaten en 

beoordeelt of u nog extra medische zorg nodig hebt. Overdag volgt u 

in groepsverband een programma. 

Indien medisch verantwoord zijn er, in plaats van een detoxopname 

in Amsterdam, ook mogelijkheden om poliklinisch bij Jellinek 

Gooi & Vechtstreek te ontgiften. U bespreekt deze opties met 

de verslavingsarts en uw hoofdbehandelaar.



Dagprogramma
U volgt tijdens de Dagbehandeling een dagprogramma dat bestaat 

uit verschillende onderdelen, zoals een dagopening, een leefstijl-, een

emotieregulatie- en een communicatietraining. U leert wat voor 

u risicosituaties zijn om te gebruiken en krijgt handvatten om uw 

gedrag te veranderen.

De trainingen volgt u steeds in een groep van zes tot twaalf 

personen. Een groepsbehandeling heeft als voordeel dat de 

deelnemers veel steun aan elkaar kunnen hebben, zowel tijdens 

de behandeling als daarbuiten. 

De basis van het 

behandelprogramma is 

cognitieve gedragstherapie 

waarmee u leert hoe u uw 

middelengebruik verandert.



Hoe succesvol is cognitieve 
gedragstherapie?
Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het veranderen van uw 

gedrag en uw manier van denken. Hoe u denkt heeft namelijk invloed 

op hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt. 

Cognitieve gedragstherapie is een actieve manier van behandelen:

niet alleen tijdens de behandelsessies, maar juist ook in uw dagelijks 

leven gaat u actief aan de slag. U werkt aan de verandering van uw

alcohol- of middelengebruik door het maken van huiswerkopdrachten 

en het doen van oefeningen. Tijdens de therapie werkt de behandelaar 

nauw met u samen om uw gebruik te veranderen en beter te 

functioneren.

De behandelvorm wordt toegepast bij een groot aantal psychische 

klachten en problemen en is daarvoor effectief gebleken. Uit 

wetenschappelijk onderzoek is bekend dat ook problemen met 

alcohol en middelen goed behandeld kunnen worden met cognitieve 

gedragstherapie. Voor deze problemen is cognitieve gedragstherapie 

zelfs een van de meest effectieve behandelvormen.



Individuele gesprekken
De voortgang van uw behandeling bespreekt u met uw 

hoofdbehandelaar. Het is mogelijk om uw partner of iemand anders 

die u ondersteunt, uit te nodigen mee te komen naar een van deze

gesprekken. Er kan dan bekeken worden hoe hij of zij bij de 

behandeling betrokken kan worden. Een verslaving gaat vaak 

samen met psychische klachten, zoals angst of een depressie. Uw 

behandelaar kijkt daarom ook daar naar. Zo nodig roept hij of zij de

hulp in van het Dubbeldiagnoseteam van Jellinek. Dit team is 

gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten bij 

verslavingsproblemen.

Nazorg 
Na het afronden van de behandeling kunt u wekelijks meedoen met 

een nazorggroep. Dit helpt om vast te houden wat u hebt geleerd.

Voor wie is de Dagbehandeling bedoeld? 
Mensen met ernstige verslavingsproblemen die daarnaast kampen 

met andere problemen. Bijvoorbeeld maatschappelijke problemen, 

problemen met sociale relaties of psychische klachten.

Meestal zijn er eerder pogingen gedaan om het middelengebruik

te veranderen, maar was de hulp daarbij niet intensief genoeg.

Maatschappelijke problemen
U kunt hulp krijgen van een maatschappelijk werker bij het op orde 

krijgen van bijvoorbeeld uw financiën, dagbesteding of werk.



Meer weten over de 
Dagbehandeling? 
Mail uw vraag naar behandelingen-hilversum@jellinek.nl 
of bel naar 035 – 622 29 11.

Uw behandelaar kan u ook informeren.

Informatie over Jellinek
Op www.jellinek.nl vindt u uitgebreide informatie over onze 

organisatie, de behandelmogelijkheden, de Cliënten- en 

Naastbetrokkenenraad en uw rechten en plichten als cliënt.

Nog geen afspraak?
Bel voor het maken van een afspraak met 035 – 622 29 11.

Aanmelden kan ook via www.jellinek.nl.
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