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Methadon? 
Jellinek verstrekt het om u de gelegenheid te 

geven het gebruik van heroÏne te stabiliseren 

of te stoppen. 

Wat is het doel van een methadonbehandeling? 
Het doel van een methadonbehandeling is het 

verminderen of stoppen van heroÏnegebruik. 

Tijdens de methadonbehandeling werkt u 

aan twee dingen: 

l. Met behulp van methadon proberen een zo 

stabiel mogelijk leven te krijgen. Met stabiel 

bedoelen we betere leefomstandigheden, 

lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

2. Detoxificatie/afbouw van methadon en/of 

alle middelen die je gebruikt. Het afbouwen 

kan thuis met ondersteuning (ambulant) 

of tijdens een opname die rookvrij is. Dat 

betekent dat u tijdens de opname niet mag 

roken. Er zijn dan ook geen rookruimtes 

aanwezig. Daarvoor is gekozen, omdat wij een 

gezondheidszorginstelling zijn en alles willen 

doen om de gezondheid te bevorderen. 

Het voorschrijven van methadon gebeurt met 

name om ontwenningsverschijnselen op te 

vangen die optreden na het minderen of 

stoppen van heroÏnegebruik.



Wat is methadon? 
Methadon is een kunstmatig opiaat en behoort net als heroïne tot 

een groep sterke pijnstillers. De methadon wordt in een laboratorium 

gemaakt en mag alleen voor medische doeleinden worden 

voorgeschreven. De werking van methadon lijkt in veel opzichten op 

die van heroïne, maar methadon geeft geen ‘kick’, zoals heroïne wel 

doet. Op deze manier kun je er aan wennen dat die ‘kick’ er niet meer 

is. Door een bepaalde tijd steeds wat minder methadon te gebruiken 

kun je langzaam afkicken.

 

Methadon kan worden verstrekt in de vorm van een pil of vloeibare 

drank en heeft bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen zijn: 

sufheid, verstopping, misselijkheid, duizeligheid, droge mond, 

moeilijk kunnen plassen en jeuk. 

Wat kan ik verwachten? 
Een methadonbehandeling is voor iedereen anders. Afhankelijk 

van uw situatie en dosering haalt u één of meerdere keren per 

week uw methadon bij een verpleegkundige. Op deze dag(en) 

neemt u de methadon onder toezicht in. Tegelijkertijd bespreekt 

de verpleegkundige ook met u hoe het gaat. Het is belangrijk dat u 

dagelijks de methadon inneemt. 



Met welke behandelaren 
krijg ik te maken? 
Aan de methadonbehandeling zijn artsen, verpleegkundigen, een 

psychiater en een maatschappelijk werker verbonden. De artsen 

schrijven de methadon voor en de verpleegkundigen verstrekken 

de methadon. Voor psychiatrische klachten kunt u terecht bij onze 

psychiater en voor vragen op het gebied van financiën, huisvesting, 

dagbesteding, sociale contacten en praktisch functioneren bij de 

maatschappelijk werker. 

Meerdere keren per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek 

met een arts en/of verpleegkundige. We praten dan samen over uw 

behandeling en kijken of er iets moet veranderen. Een verandering 

van dosering kan niet zomaar. Daarvoor wordt altijd overlegd met 

een arts. U moet in ieder geval een keer per jaar voor een medisch 

onderzoek (MO) naar een arts en een keer per jaar voor een 

somatische screening naar een verpleegkundige. 



Ook neemt de verpleegkundige één keer in het half jaar een 

vragenlijst bij u af en moet u één keer in het jaar identificeren. 

Natuurlijk kunt u altijd vaker met ons praten als u dat wilt. 

Als u niet op tijd verschijnt op afspraken kan het zijn dat u 

niet wordt geholpen. Wij maken dan een nieuwe afspraak. 

Als u onregelmatig of helemaal niet op afspraken komt 

kunnen wij uw behandeling wijzigen of stopzetten. Als u 

dan toch weer wilt starten bepaalt de arts samen met een 

verpleegkundige of de behandeling hervat kan worden. 

Wat is de locatie van de 
verstrekking en 
wat zijn de openingstijden? 
De verstrekking is gevestigd 

aan de Wittevrouwenkade 6 in 

Utrecht. De openingstijden zijn 

maandag tot en met vrijdag van 

09.00 tot 13.00 uur. 

Afwijkende verstrekking 
In sommige gevallen krijgt u

methadon voor een langere 

periode mee. Bijvoorbeeld voor 

een vakantie. Het is belangrijk om 

dat minimaal twee weken van 

tevoren te melden. 



Regels rondom inname 
methadon en/of medicatie
• Afhankelijk van uw situatie en dosering komt u één of meerdere 

keren per week methadon en/of overige medicatie halen.

•  U bent dan verplicht om onder toezicht van een verpleegkundige de 

gehele dosering methadon van die dag in te nemen.

•  Voor de methadon die u meekrijgt voor de overige 

 dagen bent u zelf verantwoordelijk.

•  Controleer zelf wat u meekrijgt. 

 Bij verlies of diefstal krijgt u geen nieuwe methadon.

•  Ga zorgvuldig met uw medicatie om.

•  Als u ervoor kiest om een lagere dosering methadon in te nemen 

krijgt u dezelfde dosering mee voor de overige dagen.

•  Wanneer u na uw verstrekkingsdag twee dagen of meer niet bent 

geweest moet u eerst naar de arts als u weer methadon wilt. 

 De zaterdag en zondag tellen niet mee.

•  Bij het vermoeden dat je alcohol hebt gedronken moet 

 u verplicht blazen.

•  Als u een Bloed Alcohol Concentratie (BAC) van 1.0 blaast krijgt u de 

helft van je methadondosering. Deze moet u onder toezicht 

 innemen en u krijgt geen methadon mee. 

 U bent de volgende dag weer welkom.

•  Als u boven de 2.0 blaast krijgt u niets om in te nemen en niets mee. 

U kunt de volgende dag weer komen. Als de volgende dag een 

 zaterdag of zondag is moet u naar de heroÏneverstrekking op het 

Stadsplateau 1 in Utrecht.

•  Steekproefsgewijs moet u een urinecontrole doen.

 Deze controle is verplicht. 



• Er wordt van u verwacht dat u zich respectvol 

 gedraagt in en om het pand.

• U bent verplicht om mee te werken aan het opstellen van een 

behandelplan. Dit plan wordt gemaakt door de mentor die u krijgt 

toegewezen. Deze mentor is een verpleegkundige van de 

 verstrekking. In het plan staan de afspraken over uw behandeling.

• Minimaal vier keer in het jaar word u uitgenodigd voor een gesprek 

met de arts en/of uw mentor.

• U moet in ieder geval een keer per jaar voor een medisch onderzoek 

(MO) naar de arts en u moet zich één keer in het jaar identificeren.

• Als u niet op tijd verschijnt op afspraken kan het zijn dat u niet 

wordt geholpen. We maken dan een nieuwe afspraak.

• Als u onregelmatig of helemaal niet op afspraken komt kunnen wij 

uw behandeling wijzigen of stopzetten.

• Jellinek is een rookvrije gezondheidszorginstelling. 

 Daardoor mag u in en om het pand niet roken.

• Ook tijdens een opname voor detoxificatie mag u niet roken. 

 Daarbij vragen wij u niet om te stoppen met roken, maar of u 

 tijdens de opname niet wilt roken.

• lntimideren, dreigen of gebruik van geweld wordt niet getolereerd 

en kan gevolgen hebben voor uw behandeling. Afhankelijk van de 

situatie krijgt u een waarschuwing en/of een schorsing. 

 Ook kan er aangifte worden gedaan bij de politie.

• Als u op vakantie gaat en methadon en/of medicatie mee wilt 

 nemen moet u dat minimaal twee weken van tevoren melden.

• Drinkbekers mogen niet mee naar buiten. Deze bekers dienen 

 binnen in het pand in de vuilnisbak gedeponeerd te worden.

Algemene regels
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Vragen? 
Met vragen rondom methadon en/of medicatie 

kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 

08.30 en 17.00 uur telefonisch terecht bij een 

verpleegkundige op 06 46 43 70 24. 

Voor de fotografie is gebruik 
gemaakt van modellen.
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