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Afspraken over 
opname en vervolg 
behandeling  
l. U wordt opgenomen op de dag- avond- of 

klinische detox.  

2. Uw opnamedatum is    om 9 uur/15 uur. 

3. Om uw plaats op de detox-wachtlijst te 

behouden verzoeken wij u om de donderdag 

voor de opname, tussen 9.00 en 12.00 uur, 

 het planbureau te bellen, of in te spreken 

 via 020-5901520. 

4. Uw behandelaar is 

5. Uw vervolgbehandeling (na de detox-periode) 

is

NB: Bij verhindering vragen wij u om direct 

contact op te nemen met ons centrale nummer

088-5051220. Wilt u dan vragen naar het

planbureau. U kunt ook een mail sturen naar 

cpb@arkin.nl.



Doel van het detoxen
U heeft besloten te stoppen met alcohol- en/of middelengebruik. 

Jellinek biedt u de mogelijkheid om met behulp van een groepsgerichte 

dag/avond detox of klinische detox te stoppen met het alcohol- en/

of middelengebruik. Samen met de arts en uw behandelaar heeft u 

besloten welke vorm van detox het beste bij u past.  

Het stoppen met alcohol- en/of middelengebruik noemen we ontgiften 

of detoxificatie. Tijdens de detox doorloopt u een programma, gericht 

op ondersteuning, begeleiding en medische zorg. Samen met u proberen 

wij de problemen waar u mee te maken heeft inzichtelijk te krijgen, 

waarbij wordt uitgenodigd om een eerste stap te zetten op weg 

naar verandering.

Het doel van de detox:
1.  Veilig ontgiften 

2. Het geven van informatie

3. Voorbereiden op vervolgbehandeling.

Na de detox heeft u een vervolgbehandeling, zoals gepland met uw 

behandelaar. lndien u nog geen vervolgbehandeling gepland heeft zal 

deze tijdens de detox met u besproken worden. 

Zoals met u voorafgaand is doorgesproken, mag u tijdens de 

behandeling op de detoxafdelingen niet roken (dus ook niet thuis 

tijdens de dag- of avonddetox). Met u is voorafgaand afgesproken wat 

uw persoonlijke doel zal zijn: een rookpauze (waarbij u alleen helemaal 

niet rookt voor de duur van de behandeling) of stoppen met roken. 

Het is dan ook niet toegestaan tabaksproducten of e-smokers mee te 

nemen. Mocht u deze producten toch meenemen, dan worden deze in 

beslag genomen en vernietigd door de verpleegkundigen. 



Verschil tussen 
Dagdetox, Avonddetox 
en Klinische detox 
Dagdetox 
De dagdetox is een intensieve, groepsgerichte ontgifting van 

zeven achtereenvolgende dagen. Tijdens de dagdetox volgt 

u een dagprogramma. In deze periode wordt u begeleid door 

verpleegkundigen en een arts en krijgt u, indien nodig, de 

juiste medicatie om u veilig te ondersteunen bij de eventuele 

onthoudingsverschijnselen (lichamelijk/psychisch) van het ontgiften. 

Bij de dagdetox bent u ‘s avonds en ’s nachts thuis (tenzij er een bed 

voor u is gereserveerd in de kliniek). 

Aangezien u aan het einde van de dag naar huis gaat zal in de middag 

besproken worden hoe uw middag en avond eruit gaan zien. Hierbij 

is aandacht voor uw persoonlijke risicosituaties, mogelijkheden om 

met deze risicosituaties om te gaan en dagstructuur. De volgende 

dag zal besproken worden hoe deze middag/avond verlopen is. 

Tijdens werk dagen heeft u een vaste afspraak met de arts.



Avonddetox
De avonddetox is een intensieve, groepsgerichte ontgifting 

van zeven achtereenvolgende avonden. Tijdens de avonddetox 

volgt u een avondprogramma. In deze periode wordt u begeleid 

door verpleegkundigen en een arts en krijgt u, indien nodig, de 

juiste medicatie om u veilig te onder steunen bij de eventuele 

onthoudingsverschijnselen (lichamelijk/psychisch) van het ontgiften. 

Bij de avonddetox bent u ‘s nachts thuis (tenzij er een bed voor u is 

gereserveerd in de kliniek). 

Aangezien u na het avondprogramma naar huis gaat zal er 

besproken worden hoe uw avond en daarop de volgende dag eruit 

gaan zien. Hierbij is aandacht voor uw persoonlijke risicosituaties, 

mogelijkheden om met deze risicosituaties om te gaan en 

dagstructuur. De volgende dag zal besproken worden hoe deze 

avond/dag verlopen is.

Klinische detox 
De klinische detox is een intensieve, groepsgerichte ontgifting van zeven 

dagen op een besloten afdeling. In deze periode zult u, door het volgen 

van een 24-uurs programma, ontgiften van middelen. Dit betekent dat u 

opgenomen wordt op de afdeling en ook 's nachts in de kliniek verblijft. 

Tijdens de detox wordt u begeleid door verpleegkundigen en een arts en 

krijgt u, indien nodig, de juiste medicatie om u veilig te ondersteunen bij 

de eventuele onthoudingsverschijnselen (lichamelijk/psychisch) van het 

ontgiften. Bij de klinische detox bent u de hele week, inclusief de nacht, 

aanwezig in de kliniek. 

Artsenspreekuur: de eerste dagen van de klinische detox heeft u een 

vaste afspraak met de arts. In de daarop volgende dagen kan, indien 

nodig, een afspraak bij de arts gepland worden.



1. 
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Wij vragen u vriendelijk doch dringend op tijd te komen en u te 
melden bij de receptie om 9.00 uur. Een verpleegkundige haalt u op.

U wordt opgenomen door de arts en de verpleegkundige. Houd er 
rekening mee dat er diverse controles kunnen plaatsvinden, zoals een 
blaas- en urinetest. Deze zijn een voorwaarde om aan de Detoxificatie 
deel te nemen. Afhankelijk van deze medische controles en het middel 
waarvan u wilt ontgiften kunt u door de arts ingesteld worden op 
medicatie, zodat u veilig kunt ontgiften van deze middelen.

Let op! Wij vragen u de medicijnen die u thuis gebruikt mee te nemen 
en af te geven aan de arts of verpleegkundige. Tevens vragen wij u een 
recent medicatieoverzicht van uw apotheek mee te nemen.

De eerste dag start het programma met een kennismaking. Tijdens deze 
kennismaking krijgt u ook informatie over de afdelingsregels en zal het 
weekrooster en het doel van ontgiften met u besproken worden.

Wat kunt u verwachten 
tijdens de dagdetox?
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Rust is een belangrijk onderdeel van het ontgiften voor het lichaam 
en de psyche, vooral de eerste dag. Tijdens het programma houden
we hier rekening mee.

Tijdens de dagdetox is er gelegenheid voor een gesprek met de 
verpleegkundige indien u hier behoefte aan heeft.

Een belangrijk onderdeel van de dagdetox is de avondvoorbespreking. 
Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich voorbereiden op de avonden thuis. 
Ook krijgt u indien nodig medicatie mee naar huis en informeren wij u 
over eventuele bijwerkingen.

‘s Middags heeft u een gezamenlijke lunch in de groepsruimte 
van de dagdetox.



Wat kunt u verwachten 
tijdens de Avonddetox? 
Wij vragen u vriendelijk doch dringend op tijd te k0men. Op de 
opnamedag kunt u zich melden bij de receptie om 15.00 uur. 
Een verpleegkundige haalt u op. De overige dagen start het 
programma om 17.00 uur. 

U wordt opgenomen door de arts en de verpleegkundige. Houd er 
rekening mee dat er diverse controles kunnen plaatsvinden, zoals een 
blaas- en urinetest. Deze zijn een voorwaarde om aan de Detoxificatie
deel te nemen. Afhankelijk van deze medische controles en het middel 
waarvan u wilt ontgiften kunt u door de arts ingesteld worden op 
medicatie, zodat u veilig kunt ontgiften van deze middelen.

Let op! Wij vragen u de medicijnen die u thuis gebruikt mee te nemen 
en af te geven aan de arts of verpleegkundige. Tevens vragen wij u een 
recent medicatieoverzicht van uw apotheek mee te nemen.

De eerste dag start het programma met een kennis making. Tijdens deze 
kennismaking krijgt u ook informatie over de afdelingsregels en zal het 
weekrooster en het doel van ontgiften met u besproken worden.

Rust is een belangrijk onderdeel van het ontgiften voor het lichaam 
en de psyche, vooral de eerste dag. Tijdens het programma houden 
we hier rekening mee.

Tijdens de avonddetox is er gelegenheid voor een gesprek met de 
verpleegkundige indien u hier behoefte aan heeft.

Een belangrijk onderdeel van de avonddetox is de avond/dag voor-
bespreking. Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich voorbereiden op de 
avond/dag thuis. Ook krijgt u indien nodig medicatie mee naar huis en 
informeren wij u over eventuele bijwerkingen.

‘s Avonds heeft u een gezamelijk diner in de groepsruimte 
van de avonddetox.
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Wat kunt u verwachten 
tijdens de Klinische detox?
Wij vragen u vriendelijk doch dringend op tijd te komen en u te melden 
bij de receptie om 9.00 uur. Een verpleegkundige haalt u op.

U wordt opgenomen door een arts en een verpleegkundige. Wij vragen 
u er rekening mee te houden dat er diverse controles kunnen 
plaatsvinden, zoals een blaas- en urinetest. Deze zijn een voorwaarde 
om aan de detoxificatie deel te nemen. Afhankelijk van deze medische 
controles en het middel waarvan u wilt ontgiften kunt u door de arts 
ingesteld worden op medicatie, zodat u veilig kunt ontgiften van 
deze middelen.

Let op! Wij vragen u de medicijnen die u thuis gebruikt mee te nemen 
en af te geven aan de arts of verpleegkundige. Tevens vragen wij u een 
recent medicatieoverzicht van uw apotheek mee te nemen.

De eerste dag start het programma met een kennismaking. Tijdens deze 
kennismaking krijgt u ook informatie over de afdelingsregels en zal het 
weekrooster en het doel van ontgiften met u besproken worden.

U krijgt een eigen slaapkamer met toilet en douche toegewezen en uw 
bagage zal worden gecontroleerd voor uw veiligheid. Rust is een 
belangrijk onderdeel tijdens het ontgiften, daarom is er op de dag van 
opname geen bezoekuur. Op overige dagen is het bezoek ‘s avonds 
welkom (19.00 - 20.30 uur).
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Tijdens de detox kunt u indien nodig een gesprek met de verpleegkundige 
aanvragen. De hele dag en nacht zijn er verpleegkundigen aanwezig in 
wisseldiensten. De verpleegkundige staat altijd in contact met de 
dienstdoende arts.

De behandeling is primair gericht op veilig medisch ontgiften. Daarnaast 
krijgt u diverse groepsmomenten aangeboden op de dag: dagopening, 
dagsluiting, gezamenlijke maaltijden en modules gericht op motivatie, 
voorlichting en naastbetrokkenen.

Jellinek is rookvrij: in en om het pand mag niet gerookt worden. U wordt 
verzocht sigaretten en e-smokers thuis te laten aangezien wij deze 
moeten vernietigen en u ze dus niet terugkrijgt.
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Zaken regelen 
buiten de kliniek
Als u buiten de kliniek dringend zaken moet regelen, zoals afspraken 

met het maatschappelijk werk, medisch specialist of andere 

afspraken, vragen wij u dit zoveel mogelijk voor het begin van uw 

opname te doen. Alleen bij hoge uitzondering kunt u tijdens de 

detox zaken regelen buiten de kliniek. Een verzoek hiertoe wordt 

beoordeeld door de arts en behandelaar. 





1. lntroductie van de afdeling 
kennismaking 
Praktische informatie over rooster 
en huisregels en alarmsysteem. 
Kennismaken met groepsleden 
en de uitwisseling van informatie 
over de opname. U krijgt een 
rondleiding over de afdeling.

2. Psycho-educatie
Bespreking van het gebruik en de 
effecten van middelen voor het 
lichaam en de psyche.

3. Motivatiemodule
Het doel is inzicht te krijgen in 
uw verslavingsgedrag en het 
versterken van uw motivatie. U 
kunt een weloverwogen beslissing 
nemen om uw middelengebruik te 
veranderen.

4. Structuurmodule
Verbeteren van de dagelijkse 
structuur ter voorkoming van 
middelengebruik en het vergroten 
van de zelfstandigheid.

5. Sporten
Onder leiding van een sportleraar 
kan op vaste tijden worden 

gesport (uitsluitend bij klinische 
detox, ca. 2 à 3 keer per week).

6. Module omgaan met verveling

7. lnformatie zelfhulpgroepen
lnformatie over de mogelijkheden 
van zelfhulpgroepen, bijvoorbeeld 
over Anonieme Alcoholisten (AA), 
de Narcotics Anonymous (NA) en 
de Buitenveldert groep.

8. Bijeenkomst voor familie 
en vrienden
Het uitwisselen van informatie 
over de afgelopen week en 
beantwoorden van vragen van de 
aanwezige familie en vrienden.

9. Wandelen
Onder begeleiding wandelen in de 
buurt. Tweemaal per week is er 
mogelijkheid om boodschappen te 
doen tijdens het wandelen.

10. Dagopening en dagafsluiting
In groepsverband de dag openen 
en de dag afsluiten. Eventuele 
doelen worden doorgenomen en/
of terugblikken op de dag.

Programmaonderdelen 
tijdens de detox 



Wilt u het volgende s.v.p. 
meenemen?
Dagdetox/Avonddetox (7 dagen)
• de medicijnen die u thuis gebruikt

• recente medicatielijst van uw apotheek

• uw zorgverzekeringspas

• uw identiteitskaart

• sportkleding en sportschoenen (voor de dagdetox op donderdag)

• pen en papier

• eventueel een tijdschrift/krant/boek

Klinische detox (voor 7 of 14 dagen)
• de medicijnen die u thuis gebruikt

• recente medicatielijst van uw apotheek

• uw zorgverzekeringspas

• uw identiteitskaart

• sportkleding en sportschoenen

• pen en papier

• kleding en nachtgoed

• schoenen

• toiletspullen

• badslippers

• wekker

• 35 euro (borg sleutel)

Eventueel kunt u het volgende meenemen:
• geld

• boeken/tijdschriften

• mobiele telefoon

• muziek

• laptop (op de afdeling is wifi aanwezig). Het meenemen van 

• een spelcomputer of PlayStation is niet toegestaan



Praktische informatie 
Routebeschrijving: Per openbaar vervoer 
De Jacob Obrechtstraat bevindt zich op enkele minuten lopen vanaf 

het Museumplein en het Concertgebouw. 

U kunt Jellinek bereiken vanaf de volgende stations: 

• Amsterdam Centraal: tramlijnen 24 (halte Roelof Hartplein) en 2 

• (halte Museumplein) of metro 52 (halte De Pijp)

• Zuid: tramlijn 5 (halte Roelof Hartplein)

• Amsterdam Amstel: tramlijn 72 (halte Roelof Hartplein)

• Muiderpoort: tramlijn 3 (halte Roelof Hartplein)

Routebeschrijving: Met de auto
Uit alle richtingen neemt u de ring A10, afslag S108 (Amstelveen). Dan 

achtereenvolgens Amstelveenseweg, Stadionplein, Stadionweg, linksaf 

Olympiaweg, rechtsaf Apollolaan, linksaf Beethovenstraat, over de brug 

J.M. Coenenstraat, eerste straat links is de Jacob Obrechtstraat.

De Jacob Obrechtstraat bevindt zich vlakbij het Museumplein 

en het Concertgebouw.

Parkeren: 
In de omgeving van de Jacob Obrechtstraat is overal betaald parkeren 

en de parkeerruimte vlakbij het pand is zeer beperkt. Zoals u weet is het 

op grond van de Wegenverkeerswet niet toegestaan om onder invloed 

van alcohol, drugs of andere middelen met uw eigen vervoer actief aan 

het verkeer deel te nemen. Vanwege het mogelijk opstarten van 

medicatie ter ondersteuning van uw detox wordt u verzocht de 

opnamedag niet met eigen vervoer te komen. Per dag wordt 

bekeken wanneer dit weer mogelijk is.



www.jellinek.nl

Voor de fotografie is gebruik 
gemaakt van modellen.
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Bezoekadres 

Jacob Obrechtstraat 92 

7071 KR Amsterdam 

Tel.nr: 020-5907507 

Postadres 
Postbus 75848 

7070 AV Amsterdam


