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Wat kunt u van de behandeling verwachten?
De behandeling helpt u om grip te krijgen op uw gebruik of uw 

gokgedrag, waardoor u een belangrijke stap zet om de problemen die 

zijn ontstaan aan te pakken. De poliklinische CGT-groep bestaat uit 

een behandelprogramma van 13 weken waarin één keer per week op 

een vast tijdstip twee uur cognitieve gedragstherapie 

wordt gegeven. 

Cognitieve gedragstherapie is een actieve manier van behandelen. 

Niet alleen tijdens de behandelafspraken, maar juist ook in het 

dagelijks leven gaat u actief aan de slag. Eerst zal een ‘startgesprek’ 

plaatsvinden, waarna indien nodig een detoxificatie plaatsvindt 

om veilig lichamelijk te ontgiften. Hierna zullen twee sessies in de 

‘startgroep’ volgen, en tien sessies in de ‘vervolggroep’.

Tijdens de poliklinische CGT-groep volgt u cognitieve 
gedragstherapie om in groepsverband te stoppen 
met het gebruik van alcohol, drugs of gokken. 
Locatie: Jacob Obrechtstraat 92 te Amsterdam.



Opbouw Poliklinische CGT-4
1.  Startgesprek
   De eerste sessie (startgesprek) is een individuele sessie waarin 

het gebruik of gokken in kaart wordt gebracht. Daarnaast 

wordt je behandeldoel vastgesteld, wordt er uitleg gegeven over 

cognitieve gedragstherapie en wordt er een start gemaakt met 

het bijhouden van je gebruik of gokgedrag. Dit gebeurt deels aan 

de hand van het behandelplan. Ook worden er afspraken gemaakt 

over hoe de persoonlijke aandachtspunten in de behandeling aan 

bod zullen komen. Tot slot worden de groepsregels besproken.

2.  Detoxificatie (indien nodig)
Detoxificatie houdt het ontgiften van middelen in. Dit kan

maximaal twee weken duren. Soms is er de mogelijkheid

om samen met de artsen een afbouwschema voor thuis op te

stellen waardoor opname niet noodzakelijk is. Er zijn artsen en

verpleegkundigen aanwezig om u medisch te begeleiden bij het

ontgiften, gedurende een dagdetox, avonddetox of klinische detox.

3. Startgroep
De tweede en derde zitting zijn groepssessies in een vaste kleine

groep (startgroep), waarin de onderwerpen ‘doelen stellen’ en

‘zelfcontrolemaatregelen’ worden geÏntroduceerd. In deze groep

wordt de basis voor de behandeling besproken.

4. Vervolggroep
Tijdens de derde tot en met de 13e zitting (vervolggroep) kunnen

bij elke zitting nieuwe cliënten aansluiten. Tijdens deze sessies

wordt aandacht besteed aan inzicht krijgen in verslaving,

bijvoorbeeld de functie-analyse en het aanleren van vaardigheden

zoals het veranderen van gedachten. Ook wordt er stilgestaan bij

omgaan met trek en noodmaatregelen.



Nazorg
Indien het behandeldoel abstinentie van middelen is, en dit doel 

gedurende de behandeling is behaald, is het mogelijk gebruik te 

maken van een nazorgtraject. Dit zal bestaan uit maximaal zes 

telefonische gesprekken verspreid over een half jaar.

Psychische klachten
Een verslaving gaat vaak samen met psychische klachten, zoals angst 

of een depressie. Uw behandelaar kijkt hier ook naar. Zo nodig wordt 

hiervoor aanvullende diagnostiek gedaan en wordt een passende 

behandeling aangeboden, of u wordt je doorverwezen.

Spreekuur
Voor overige problemen en 

voor begeleiding bij terugval 

kan een individuele afspraak 

(30 min) gemaakt worden bij 

een van de groepsbehandelaren.



Hoe succesvol is Cognitieve 
Gedragstherapie?
Cognitieve gedragstherapie wordt voor veel psychische klachten en 

problemen toegepast en is effectief gebleken. Uit wetenschappelijk 

onderzoek is bekend dat ook problemen met alcohol, drugs of gokken 

goed behandeld kunnen worden met cognitieve gedragstherapie.

Voordelen van groepsbehandeling
Deelname aan een groep zorgt voor:

• Erkening en herkenning van groepsleden

• Hoop op verandering door verandering van groepsleden

• Begeleiding en steun door zowel groepsleden als behandelaar

• Feedback van zowel groepsleden als behandelaar

• Inzicht krijgen en hoe u probleemsituaties aanpakt en hoe 

• groepsleden dat doen

• Inzicht in wat middelengebruik en gokgedrag uitlokt en in stand houdt



Voor wie is de Poliklinische 
CGT-groep bedoeld?
Voor mensen met verslavingsproblemen die werken of voldoende 

dagbesteding hebben en op steun vanuit hun netwerk kunnen 

rekenen. Daarnaast is abstinentie gedurende de behandeling voor 

alle middelen een vereiste, waaronder ook tabak en middelen waar 

geen hulpvraag voor is. Hiervoor is zo nodig ondersteuning mogelijk.

Herkent u uzelf hierin?
• U wilt stoppen met middelengebruik en/of gokgedrag 

• U hebt adequate dagbesteding

• U hebt geen ernstige lichamelijke klachten die verhinderen 

• om de groepszitting te volgen

• U beschikt over zelfstandige huisvestiging

• U spreekt Nederlands

Wanneer vinden de 
groepen plaats?
• Startgroep (twee zittingen):

 Vrijdag (13.00-15.00 uur). 

 Deze start eens per drie weken. 

• Vervolggroep (tien zittingen)

 Woensdag (13.00-15.00 uur) of:

 Vrijdag (09.00-11.00 uur)



Meer weten over de 
poliklinische CGT-groep?
Neem contact op met uw intaker of behandelaar.

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

organisatie, de behandelmogelijkheden, de Cliënten-en 

Naastbetrokkenenraad en jouw rechten en plichten als cliënt.

Voor vragen over de behandeling kunt u op werkdagen tussen 09.00 

en 11.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur contact opnemen met het 

Jellinek Expert Team via 088-50 51 220. Bent u al in behandeling, 

dan kunt u met vragen terecht bij uw behandelaar.
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