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Psychische klachten en problemen met alcohol of drugs komen

relatief vaak samen voor. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 

ongeveer de helft van de cliënten met een verslavingsprobleem

ook psychische klachten heeft. Andersom, veel cliënten met 

psychische klachten gebruiken overmatig veel alcohol of drugs.

Daar zijn verschillende redenen voor. Sommige mensen proberen 

door alcohol en drugs zich even wat beter te voelen. Anderen krijgen 

door het gebruik van alcohol of drugs juist psychische klachten of 

hun klachten worden er erger door. Ook een biologische aanleg of 

een traumatische gebeurtenis kan een rol spelen bij de combinatie 

van een verslaving en psychische klachten.

Hebt u, naast een verslavingsprobleem, last van
psychische klachten, zoals een depressie, angst of
ADHD? Het Dubbeldiagnoseteam pakt zowel uw

verslaving als uw psychische klachten aan.



Diagnostische opname
Lukt het niet om thuis te stoppen, dan kunt u voor het stellen 

van een betrouwbare diagnose een korte periode worden 

opgenomen. Zodra bekend is wat er met u aan de hand is, 

bespreekt u met de behandelaar welke behandelingen er 

mogelijk zijn. Voor de meeste klachten kunt u terecht bij het 

Dubbeldiagnoseteam van Jellinek. Dit team is gespecialiseerd 

in de behandeling van psychische klachten bij cliënten met 

een verslavingsprobleem. Dit geldt niet voor schizofrenie, 

psychotische stoornissen, autisme en eetstoornissen. Voor 

een behandeling daarvan kunnen we wel doorverwijzen.

De juiste diagnose stellen
Soms blijkt al tijdens het intakegesprek dat het nodig is om 

meteen een afspraak te maken voor een verder onderzoek naar 

uw psychische klachten. Maar bij de meeste cliënten stellen we 

zo’n vervolgonderzoek nog even uit.

Eerst stoppen 
Voor een betrouwbare diagnose is het namelijk

belangrijk dat u enkele weken bent gestopt met het gebruik

van alle verslavende middelen. U krijgt daarom het advies om 

te beginnen met een behandeling van uw verslaving.

De behandelaar houdt ondertussen samen met u in de gaten

hoe het gaat met uw psychische klachten. Hebt u, na een paar

weken gestopt te zijn, nog steeds psychische klachten, dan

volgt alsnog een nader onderzoek. 



Twee behandelaars
Meestal kunt u, naast de verslavingsbehandeling, een 

behandeling volgen voor uw psychische klachten. U hebt 

dan twee behandelaars: een behandelaar met wie u uw 

middelengebruik bespreekt en een behandelaar met wie u 

andere psychische klachten aanpakt. De behandelaars besteden 

uiteraard aandacht aan de relatie tussen uw gebruik en de 

psychische klachten.

Eén behandelaar
Soms krijgt u het advies om te kiezen voor één behandelaar, 

bijvoorbeeld als uw verslavingsprobleem zeer sterk samenhangt 

met uw psychische klachten. Of als eerder gebleken is dat 

twee aparte behandelingen onvoldoende effect hebben gehad. 

Daarnaast zijn er combinaties van klachten die altijd door één 

behandelaar worden behandeld, zoals een verslaving en een 

posttraumatische stressstoornis (PTSS). De cliënt krijgt dan 

een behandeling waarin aandacht wordt besteed aan het onder 

controle krijgen van het middelengebruik én aan het verwerken 

van traumatische ervaringen.

Het Dubbeldiagnoseteam past alleen wetenschappelijk 

onderzochte behandelmethodes toe en houdt rekening met 

nationale en internationale behandelrichtlijnen. In de meeste 

gevallen betekent dit dat uw behandeling gebaseerd zal zijn 

op cognitieve gedragstherapie.



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 behandelafspraken, 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.



Wetenschappelijk onderzoek
Om de kwaliteit van onze behandelingen te vergroten voert Jellinek 

wetenschappelijk onderzoek uit. Ook een deel van de behandelingen 

van het Dubbeldiagnoseteam is in de afgelopen jaren onderzocht. 

Dit heeft geleid tot speciale behandelingen voor verslavingsproblemen 

en PTSS, verslavingsproblemen en huiselijk geweld, 

verslavingsproblemen en ADHD.

Ook second opinion 
U kunt bij het Dubbeldiagnoseteamook terecht voor een second opinion.



Aanmelden kan ook via 
www.jellinek.nl.

Voor vragen over behandeling in Amsterdam mailt u naar

behandelingen@jellinek.nl. Of neem contact op met de Bureaudienst 

van Jellinek via 020 - 590 15 00.

Voor Hilversum mailt u naar behandelingen-hilversum@jellinek.nl
of u belt met 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 in Amsterdam met 

Aanmelding en Advies: 020 - 590 44 44. 

Bel voor het maken van een afspraak in Hilversum: 035-622 29 11.

Meer weten over een 
dubbele diagnose?
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Voor de fotografie is gebruik 
gemaakt van modellen.
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