
U start met ontgiften 
 
Op de eerste dag van opname start 
u op de detoxificatieafdeling, kort 
gezegd de detox. Op de detox wordt 
uw lichaam ontgift en kunt u 
wennen, bijslapen en in het ritme 
komen. Hier wordt uw 
middelengebruik afgebouwd tot nul. 
Een deskundig medisch team staat 
24 uur per dag voor u klaar om u te 
begeleiden. Een opname op deze 
afdeling duurt een week. Als u om 
medische redenen meer zorg nodig 
hebt, kunt u langer op de detox 
verblijven. 
 
Hoe ziet uw eerste dag eruit? 
Om 10.00 uur kunt u zich melden 
voor de opname. Vervolgens: 
- gesprek met een 

verpleegkundige 
- bagage controle 
- uw kamer inrichten 
- gesprek met de arts 
- indien nodig ieder uur 

lichamelijke controles 
 
Dagindeling op de detox 
Maandag t/m vrijdag  
07.00 uur opstaan 
07.45 uur medicijnen innemen 
08.15 uur ontbijten 
09.00 uur dagopening en 

gelegenheid tot het 
stellen van vragen over 
de behandeling 

10.00 uur medische controle door 
arts 

 
10.15 uur lezing (indien 

fysiek/mentaal mogelijk) 
11.30 uur medicijnen innemen  
12.00 uur lunchen 
13.00 uur rusten 
14.15 uur lezing (indien fysiek/ 

mentaal mogelijk) 
17.00 uur medicijnen innemen 
17.30 uur avondeten 
19.00 uur dagsluiting  
23.00 uur slapen 
 
U kunt door de week tussen 7.00 en 
9.00 uur en tussen 16.00 uur en 
23.00 uur televisie kijken. 
 
Zaterdag en zondag 
08:00 uur opstaan 
08:45 uur medicijnen innemen 
09:00 uur ontbijten 
10:00 uur dagopening en 

gelegenheid tot het 
stellen van vragen over 
de behandeling 

11:30 uur medicijnen innemen  
12:00 uur lunchen 
13:00 uur rusten 
17:00 uur medicijnen innemen 
17:30 uur avondeten (op zondag 

i.v.m. bezoek om 18:00 
uur) 

19:00 uur dagsluiting  
23:00 uur slapen (op zaterdag om 

24.00 uur) 
 
U kunt in het weekend tussen 7.00 
en 9.00 uur en tussen 13.00  en 
23.00 uur televisie kijken. Op 
zaterdag tot 24.00. 

 
Behandelprogramma 
 
Na de detox start uw 
behandelprogramma. U verblijft met 
maximaal 12 mannen of vrouwen op 
een afdeling. Mannen en vrouwen 
worden gescheiden behandeld. 
 
Voorbeeld van een dag in de 
kliniek: 
07:00 uur wakker worden 
07:30 uur dagopening 
08:00 uur ontbijten 
09:00 uur groepsessie 
10:15 uur lezing en nabespreking 
12:00 uur lunchen 
13:00 uur groepsessie 
14:15 uur lezing en nabespreking 
16:00 uur groepsactiviteit als 

wandelen, 
boodschappen of 
sporten 

17:30 uur avondeten (zondag 
i.v.m. bezoek om 18:00 
uur) 

18:30 uur dagafsluiting 
19:00 uur deelname 

zelfhulpgroepen (zoals 
AA/NA/GA/CA) binnen- 
of buitenshuis 

23:00 uur slapen (vrijdag en 
zaterdag 24:00 uur) 

 
Tussendoor heeft u individuele 
gesprekken met bijvoorbeeld uw 
counselor, psycholoog, arts, 
psychiater of verpleegkundige.  

Op verschillende momenten in de 
week kunt u gecontroleerd worden 
op verslavende middelen door 
urinecontrole. 
 
Bezoek 
Op zon- en feestdagen is bezoek 
welkom tussen 13:00 – 16:30 uur. 
Maximaal 3 personen tegelijkertijd. 
 
De behandeling in de 
praktijk 
 
De opname duurt in totaal acht 
weken. Twee keer per dag neemt u 
deel aan de groepsbijeenkomst. Een 
counselor of psycholoog begeleidt 
de groep. Doel van de 
bijeenkomsten is inzicht krijgen in de 
ziekte verslaving, leren andere 
keuzes te maken en het scheppen 
van verbondenheid. Dit gebeurt ook 
door tijdens de behandeling 
zelfhulpgroepen te bezoeken, zoals 
AA, NA of GA, ’s avonds en in de 
weekenden. 
 
Lezingen 
Bovendien volgt u twee keer per dag 
een lezing over praktische kwesties 
als: hoe ga ik om met geld of 
moeilijke mensen. En over 
onderwerpen die bijdragen aan uw 
herstel zoals acceptatie, vergeving, 
schaamte en schuldgevoel. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Gedragstherapie 
Een ander onderdeel is 
gedragstherapie. Bij deze therapie 
gaan we er vanuit dat gedrag dat 
aangeleerd is, ook weer afgeleerd 
kan worden. U werkt aan vragen 
als: waarom ben ik verslaafd 
geraakt? Wat is hiervan de 
oorzaak? En hoe kan ik mijn gedrag 
dusdanig veranderen dat ik geen 
verslavende middelen meer nodig 
heb? Dit gebeurt tijdens 
groepsbijeenkomsten en zo nodig 
individueel. 
 
Ter ondersteuning van het 
stappenwerk bespreken onze 
behandelaars verschillende thema’s 
met de groep, zoals zelfwaardering, 
omgaan met trek, piekeren en nee 
zeggen.  
 
Overige activiteiten 
Verder krijgt u dagelijks 
huiswerkopdrachten, zoals het 
schrijven van dagverslagen. Soms 
presenteert u een opdracht in de 
groep. Een keer per week volgt u 
creatieve therapie of yoga en u gaat 
wandelen, boodschappen doen of 
sporten in het park onder 
begeleiding van een vrijwilliger. 
 
Een goede basis 
Bij JellinekMinnesota staan de 
eerste 3 tot 5 stappen centraal. Na 
de behandeling doorloopt u de 
stappen samen met een sponsor 
binnen de zelfhulpgroepen. Ook na 
afronding van uw behandeling gaat 
het werken aan uw herstel dus voor 
onbepaalde tijd door. De 
behandeling bij JellinekMinnesota 

kunt u zien als basis voor het 
starten van een leven in herstel. 
 
Familie 
We vinden het belangrijk om de 
familie zoveel mogelijk bij de 
behandeling te betrekken. De 
informatie die uw familie ons geeft, 
is belangrijk om een completer 
beeld van uw pro-blemen te krijgen. 
De addiction counselor voert 
daarom telefonische gesprekken 
met familieleden en organiseert zo 
nodig familie- of partnergesprekken 
in de kliniek. 
Een paar keer per jaar organiseren 
we een familiedag. Familie krijgt 
dan uitleg over de behandeling en 
kan onderling ervaringen 
uitwisselen. 
 
Safehouse 
Wanneer u na afronding van de 
behandeling niet direct terug naar 
huis kan of wil, is het mogelijk 
tijdelijk te verblijven in een 
Safehouse. 
Een Safehouse geeft tijdelijk 
onderdak en werkt ook volgens de 
principes van de 12 stappen. 
 
Vragen en informatie 
Heeft u voor, tijdens of na de 
behandeling nog vragen, stel deze 
dan gerust. Dit kan via de e-mail, of 
telefonisch. Tijdens de behandeling 
kunt u terecht bij uw counselor of 
verpleegkundige. 
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