
Stoppen doe je zelf, maar niet alleen
Onderdeel van Arkin



Verslaving is een ziekte die elke dag erger wordt.  

Door de schaamte die u voelt, isoleert u zich steeds 

meer van uw familie, vrienden en omgeving. 

Erkennen dat u een verslaving heeft en hiervoor hulp 

nodig heeft is eng. Maar hoe langer u wacht met hulp 

zoeken, hoe moeilijker uw herstel is. Misschien heeft 

u al ervaren dat alleen op wilskracht stoppen met 

alcohol, drugs of gokken zelden succesvol is. Samen 

met anderen lukt het wél. Door een nieuw netwerk 

op te bouwen van mensen die u begrijpen en steunen, 

doorbreekt u uw isolement. Uiteindelijk kunt u zelfs 

andere mensen met een verslaving helpen.

Bij JellinekMinnesota krijgt u hoop op een ander leven. 

Een gezond leven zonder verslavende middelen en 

gokken. Wij gunnen u een mooi leven. Gun ’t uzelf ook.
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JellinekMinnesota is een onderdeel van Jellinek en gevestigd 

in Amsterdam. Wij helpen mensen met een verslaving uit heel 

Nederland. Onze behandelmethode is in Amerika ontwikkeld: 

het Minnesotamodel. Wereldwijd is dit de meest gebruikte 

behandeling voor verslaving. 

BEHANDELINGEN

U kunt bij ons terecht voor een dagbehandeling (12 weken) 

of een opname (acht weken inclusief ontgifting). Alle 

behandelingen zijn in de Nederlandse taal.

VOLLEDIGE VERGOEDING

De behandelingen worden volledig vergoed door uw 

zorgverzekeraar.

WACHTTIJDEN

Wij doen ons uiterste best om uw zo snel mogelijk te helpen. 

Meestal kunt u direct bij ons terecht.

Over JellinekMinnesota
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”Ik kan mijn probleem niet meer aan. Ik moet echt iets doen, 

anders wordt dit mijn dood! 

Ik heb het over mijn alcoholverslaving. In 2008 was ik al eens 

in behandeling geweest: leefstijltraining. Geweldig, maar 

al snel was ik weer stiekem aan het drinken. Op de bruiloft 

van mijn dochter dronk ik netjes alleen maar alcoholvrij 

bier en nepchampagne. Maar stiekem bleef ik drinken en ik 

wist van alles te bedenken om het onzichtbaar te houden. 

Meesterleugenaar en bedrieger was ik, tot het niet meer ging.

De terugval was erg. Bedriegen, liegen, manipuleren en stiekem 

zuipen; het werd van kwaad tot erger. Mijn kinderen keerden 

zich steeds meer van me af. Mijn vrouw hakte de knoop door en 

ging tijdelijk bij vrienden wonen. Nu was ik echt alleen, maar 

ook vrij om te drinken. Menigmaal lag ik laveloos op de grond. 

In een helder moment besefte ik dat er iets moest gebeuren. 

Vrienden raadden me aan om eens op internet te zoeken. Dat 

deed ik en heb toen de keuze voor JellinekMinnesota gemaakt. 

Ik koos voor mezelf.

De telefonische aanmelding ging snel en vijf dagen later zat ik in 

de kliniek. Na een week detox kwam ik in de groep. 

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was ik bezig met het 

12-stappenprogramma. Een groep waarin we voor elkaar 

opkwamen, steun vonden bij elkaar, verdriet deelden, plezier 

maakten en elkaar op onze verantwoordelijkheden wezen.

Ik besefte dat ik ziek was. Dat ik daar niets aan kon doen, maar 

wel kon leren om ermee om te gaan. Erkennen en accepteren 

dat ik verslaafd was en dat ik actie moest ondernemen om een 

clean en sober leven te leiden. Het werkte en ik begon me steeds 

beter te voelen. Nu ben ik een gelukkig mens.  

Ik geniet van alles om me heen, mijn vrouw, kinderen en 

vrienden en mijn nieuwe groepsgenoten.”

Het verhaal van Hans, oud-cliënt
49 jaar, alcoholverslaafd
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Het Minnesotamodel is ruim zestig jaar geleden ontwikkeld 

op het Hazeldeninstituut in Minnesota (VS). De behandeling 

is ontstaan vanuit de 12 stappen van de AA (Anonieme 

Alcoholisten). De methode is gebaseerd op spirituele waarden 

als respect, eerlijkheid, openheid en verbondenheid.

VERBONDENHEID

‘Stoppen doe je zelf, maar niet alleen’ is ons motto. Door een 

verslaving voelt u zich eenzaam en isoleert u zich van uw 

omgeving. Onze behandeling is erop gericht dit isolement te 

doorbreken door een band met andere mensen op te bouwen. 

Daarom is een Minnesotabehandeling een groepsbehandeling. 

U ervaart hoe het is om uw gevoelens te delen en steun te 

krijgen in plaats van uzelf af te zonderen en te schamen. Dit 

gevoel van saamhorigheid geeft u de kracht om te herstellen 

van uw verslaving.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Verslaving is een ziekte van de hersenen. Hierdoor verliest u 

steeds meer de grip op uw leven. U kunt er niets aan doen dat 

u deze ziekte heeft. U bent immers met deze kwetsbaarheid 

geboren. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor hoe u met 

uw ziekte omgaat. Iemand met suikerziekte bijvoorbeeld, 

kiest ervoor geen suiker te nemen, anders wordt hij ziek. Zo 

werkt het ook met verslaving. U leert tijdens de behandeling 

wat uw valkuilen zijn en welke keuzes het beste zijn voor uw 

gezondheid. 

VOLLEDIG STOPPEN

Essentieel voor een succesvolle behandeling is dat u bereid bent 

om volledig te stoppen met alcohol, drugs en gokken. Als u 

namelijk niet volledig stopt, houdt u uw verslaving in stand. U 

loopt dan bovendien het risico verslaafd te raken aan een ander 

verslavend middel of gokken.

Wat is het Minnesotamodel?
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Als u kiest voor een behandeling bij JellinekMinnesota, dan kiest 

u voor een nieuwe levensstijl. U leeft een ‘leven in herstel’ waarin 

u iedere dag opnieuw besluit om niet te drinken, te gebruiken 

of te gokken. Tijdens de behandeling werkt u aan een deel van 

de 12 stappen. Na de behandeling doorloopt u alle 12 stappen 

in de zelfhulpgroepen onder begeleiding van een sponsor. 

Een sponsor is al verder in het programma en helpt u met uw 

herstel. Onze behandeling is een opstap naar de eigenlijke 

verandering die u doormaakt in de zelfhulpgroepen na de 

behandeling. 

ZELFHULPGROEPEN

De zelfhulpgroepen zoals AA (Anonieme Alcoholisten), NA 

(Anonieme Verslaafden) en GA (Anonieme Gokkers) spelen een 

onmisbare rol in uw leven in herstel. Een zelfhulpgroep bestaat 

uit lotgenoten die allemaal leven in herstel. De groepen zitten 

door heel Nederland en in het buitenland. Deelname is gratis en 

anoniem. Al tijdens de behandeling start u met het bezoeken 

van deze groepen, zodat u hier snel vertrouwd mee raakt.

De zelfhulpgroepen geven u een nieuw netwerk in uw eigen 

woonomgeving. Hier begint uw echte herstel. De groep geeft u 

de steun en de kracht om te herstellen van uw verslaving.

Een nieuwe levensstijl
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1. U erkent dat u niet met drank of drugs kunt omgaan.

2. U geeft toe dat u hulp nodig hebt.

3. U aanvaardt de hulp die u geboden wordt.

4. U maakt de balans op van uw (verzopen of 
gedrogeerde) leven.

5. U spreekt uzelf uit naar een vertrouwenspersoon.

6. U kijkt naar uw aandeel in wat is misgegaan en u 
onderzoekt dat.

7. U uit uw bereidheid om te werken aan uw gedrag en u 
doet dat ook!

8. U uit uw bereidheid om de schade te herstellen die u 
hebt veroorzaakt.

9. U bekent kleur en u maakt het - waar mogelijk en zo 
goed mogelijk - goed met mensen.

10.  U doet aan zelfonderzoek en houdt op die manier een 
vinger aan de pols.

11. U creëert stilte in uw leven door middel van gebed, 
meditatie of op een andere manier.

12. U geeft wat u hebt geleerd weer door aan een 
lotgenoot.

De 12 stappen
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DAGBEHANDELING

De dagbehandeling is een effectieve en intensieve behandeling. Het 

voordeel van dit programma is dat u alles wat u leert direct thuis kunt 

toepassen. U volgt de behandeling in een groep van maximaal vijftien 

mannen en vrouwen. 

Het reguliere programma duurt twaalf weken. Van maandag tot en met 

vrijdag volgt u overdag het programma, inclusief een lunch. U slaapt thuis 

of in een middelenvrij safehouse (zie pagina 11).

WERKEN TIJDENS DE BEHANDELING

Voor mensen met een (vrijwilligers)baan of een studie hebben we een 

aangepast programma van 3 werkdagen per week, 16 weken lang. Naast 

dit programma kunt u dus (gedeeltelijk) blijven werken of studeren. Zo 

blijft u betrokken bij uw werk of studie en houdt u toekomstperspectief.

VOOR WIE IS DE DAGBEHANDELING BEDOELD?

De dagbehandeling is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld niet elke dag 

gokken, drugs gebruiken of drinken, maar bijvoorbeeld een paar dagen 

per week. Daarnaast voor mensen die grote hoeveelheden in korte tijd 

gebruiken. Ook kunnen mensen hier terecht die al eerder een opname 

hebben gehad, maar toch nog behandeling nodig hebben.

Dagbehandeling of opname?
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OPNAME

Een opname bij JellinekMinnesota duurt 8 weken inclusief 

detox. Mannen en vrouwen verblijven op gescheiden afdelingen 

en worden in aparte groepen behandeld. Iedere groep bestaat 

uit maximaal 12 mannen of vrouwen.

DETOX

U start met het ontgiften van uw lichaam op de detox-afdeling. 

Hier stopt u met het gebruiken van verslavende middelen. 

Omdat u ontwenningsverschijnselen kunt krijgen, wordt u 

24 uur per dag begeleid door het verpleegkundig team en een 

verslavingsarts. Ook mensen met een gokverslaving starten op 

de detox-afdeling om bij te komen en te wennen aan de nieuwe 

omgeving. De detox duurt een week. Daarna start u met het 

reguliere behandelprogramma.

VOOR WIE IS EEN OPNAME BEDOELD?

Een opname is bedoeld voor mensen die elke dag drinken, drugs 

gebruiken of gokken. En voor mensen die om andere redenen 

een meer intensieve behandeling nodig hebben. Bijvoorbeeld 

omdat een lichtere vorm van behandeling onvoldoende 

geholpen heeft. Of omdat er sprake is van bijkomende 

psychische klachten of een thuisomgeving waar verslavende 

middelen gebruikt worden. 
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DETOX

Een opname start altijd met ontgiften. Dit duurt een week. 

Cliënten in de dagbehandeling ontgiften alleen indien nodig. 

GROEPSBIJEENKOMSTEN

Meerdere keren per dag heeft u een groepsbijeenkomst 

met uw eigen groep. Onder begeleiding van een counselor 

of een psycholoog krijgt u inzicht in de ziekte verslaving, 

leert u schadelijke patronen bij uzelf herkennen en deelt u 

ervaringen en gevoelens met uw groepsleden. ’s Avonds en in 

de weekenden bezoekt u zelfhulpgroepen zoals AA, NA of GA, 

onder begeleiding van een vrijwilliger. 

Ter ondersteuning van het stappenwerk bespreken onze 

behandelaars verschillende thema’s met de groep, zoals 

zelfwaardering, omgaan met trek, piekeren en ‘nee’ zeggen. 

Verder volgt u dagelijks lezingen over praktische kwesties als: 

hoe ga ik om met geld? En over onderwerpen die bijdragen 

aan uw herstel zoals acceptatie, vergeving, schaamte en 

schuldgevoel. 

GEDRAGSTHERAPIE

Bij deze therapie gaan we er vanuit dat gedrag dat aangeleerd 

is, ook weer afgeleerd kan worden. U leert zich bewust te 

worden van uw negatieve gedachten en de invloed die dit heeft 

op uw gevoel en gedrag. Zo leert u problemen op een andere 

manier op te lossen dan verslavende middelen gebruiken of 

gokken. 

HUISWERKOPDRACHTEN, MINDFULNESS OF SPORT

Verder krijgt u dagelijks huiswerkopdrachten, zoals het schrijven 

van dagrapportages. Soms presenteert u  

een opdracht in de groep. Verder doet u  

mindfulness-oefeningen, gaat u wandelen,  

boodschappen doen of sporten in het park  

onder begeleiding van een vrijwilliger.

Behandelprogramma
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Na de behandeling

Safehouses

JellinekMinnesota werkt samen met Stichting Safehouses. Deze stichting biedt tijdelijk onderdak in een 

zogenoemd safehouse tijdens of na de behandeling. Bijvoorbeeld als de thuisomgeving niet vrij is van 

verslavende middelen. Stichting Safehouses werkt ook volgens het principe van de 12 stappen. Er vindt 

controle plaats op het gebruik van verslavende middelen. Voor het verblijf in een safehouse wordt een 

eigen bijdrage gevraagd.

Meer informatie vindt u op www.stichtingsafehouses.nl.

Bovendien kunt u zich aansluiten bij de Community 

JellinekMinnesota. Deze community is opgericht door oud-

cliënten van JellinekMinnesota met als doel elkaar te steunen in 

de lastige tijd na de behandeling. Zij organiseren maandelijkse 

bijeenkomsten en ontspannende groepsuitjes. Meer informatie: 

www.samenherstellen.nl.
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Het succes van de behandeling wordt bereikt door regelmatig 

aan zelfhulpgroepen deel te nemen. Als u terugvalt na de 

behandeling, hoeft u hier niet van te schrikken. Terugval 

hoort bij verslaving. Belangrijker is hoe u ermee omgaat. Uw 

zelfhulpnetwerk en sponsor kunnen u dan steun bieden.

JellinekMinnesota bekijkt na afronding van de behandeling of u 

meer hulp nodig heeft met nog bestaande psychische klachten, 

uw woonsituatie, familierelaties of dagbesteding. 



JellinekMinnesota kiest er bewust voor om mannen en vrouwen 

tijdens een opname gescheiden te behandelen. Uit onderzoek 

en ervaring blijkt dat zowel mannen als vrouwen zich in een 

gemengde groep anders gedragen dan wanneer ze gescheiden 

werken aan hun herstel. 

Mannen hebben de neiging om in een gemengde groep stoerder 

te doen en tonen minder makkelijk hun emoties. Vrouwen zijn 

terughoudender en stellen zich zorgzaam naar de man op. 

Daarnaast komt het regelmatig voor dat vrouwen nare 

ervaringen hebben met dominante mannen. Hierdoor kan de 

aanwezigheid van mannen bedreigend voelen. Mannen op hun 

beurt zijn vaak niet gewend aan gezonde relaties met vrouwen. 

Sommige mannen en vrouwen willen uit geloofsovertuiging 

geen gemengde behandeling.

ANDER DENKPATROON

Bovendien is het denkpatroon van mannen en vrouwen anders. 

Bij vrouwen speelt emotie een grote rol, terwijl mannen meer 

praktisch en functioneel denken. De onderwerpen die tijdens 

de behandeling besproken worden zijn daarom wel steeds 

hetzelfde, maar de invalshoek is anders. Daarnaast spelen 

zaken als relaties, eigenwaarde en schaamte een grotere rol bij 

vrouwen dan bij mannen.

Waarom een aparte mannen- en vrouwenbehandeling?
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Als een familielid verslaafd is, dan lijdt de hele familie eronder. 

Vaak houden familieleden - onbewust - de verslaving mede in 

stand. Dit gebeurt met de beste bedoelingen. Of uit schaamte 

en schuldgevoel. Zoals een vrouw die op maandagochtend haar 

man op zijn werk ziek meldt met griep, terwijl hij eigenlijk in 

bed ligt met een flinke kater. Of ouders die gokschulden van 

hun kind aflossen. Vaak ontwikkelen zich bepaalde patronen 

en ontstaat een cultuur van op de tenen lopen, loze beloftes 

maken, over grenzen heen gaan en liegen en bedriegen.

FAMILIEGESPREKKEN

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 problemen 

te krijgen. De addiction counselor voert daarom telefonische 

gesprekken met familieleden en organiseert zo nodig familie- of 

partnergesprekken in de kliniek. Vanzelfsprekend gebeurt dit 

alleen met uw toestemming.

FAMILIEDAG

Verder organiseren we regelmatig een familiedag, bedoeld voor 

familie en naasten van onze cliënten. Tijdens deze dag leggen 

wij uit wat onze behandeling inhoudt en familieleden kunnen 

vragen stellen en ervaringen uitwisselen. 

Voor vragen of ondersteuning kunnen familieleden contact met 

ons opnemen via 020 590 58 88. 

Zelfhulpgroepen voor familie

Er zijn speciale zelfhulpgroepen voor familie 

en vrienden van mensen met een verslaving. 

Deze groepen zijn in het hele land te vinden. 

Lotgenoten wisselen hier ervaringen uit en 

steunen elkaar bij het oplossen van problemen. 

Kijk voor meer informatie op:  

www.al-anon.nl of www.nar-anon.nl.

Familie en uw behandeling
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JellinekMinnesota streeft er naar de beste behandeling van 

Nederland aan te bieden. Daarom halen we onze kennis op de 

plek waar het Minnesotamodel oorspronkelijk vandaan komt: 

het Hazeldeninstituut in Minnesota, VS. Dit instituut heeft 

baanbrekend werk verricht en het is koploper in onderzoek naar 

en ontwikkeling van het Minnesotamodel. 

GECERTIFICEERD

Iedere addiction counselor van JellinekMinnesota is een jaar 

lang opgeleid op het Hazeldeninstituut. Ze zijn gediplomeerd 

addiction counselor en gecertificeerd Board Certified Alcohol 

& Drug Counselor. De opleiding staat onder andere garant 

voor 1096 uren praktijkervaring. In Nederland zijn er - buiten 

JellinekMinnesota - nauwelijks counselors die deze opleiding 

hebben gevolgd. Dit maakt ons behandelteam uniek. 

OOK ANDERE DISCIPLINES

Het team van addiction counselors wordt versterkt 

door psychologen, een psychiater, verpleegkundigen, 

verslavingsartsen en een maatschappelijk werker. Bovendien 

zijn er tal van vrijwilligers actief die zelf de 12 stappen doorlopen.

Uniek behandelteam
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Meer informatie en aanmelden

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, belt of e-mailt 

u ons gerust voor meer informatie. Wij helpen u graag verder. Familieleden 

kunnen ons ook altijd benaderen voor vragen en advies. 

AANMELDEN

Wij begrijpen dat de beslissing om u te laten behandelen voor uw verslaving 

een moeilijke stap is. Vaak gaat hier een lang proces aan vooraf. Toch hopen 

wij dat u die eerste moedige stap neemt en u zichzelf aanmeldt voor een 

behandeling.

Dit kunt u rechtstreeks bij ons doen via de e-mail, website of telefoon. 

U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig en een geldig 

legitimatiebewijs. Voor een volledige vergoeding van uw behandeling door 

de zorgverzekeraar, hebben wij uw verzekeringsbewijs nodig. 

CONTACTGEGEVENS

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur bellen 

op 020 590 58 88. Of stuur een e-mail naar minnesota@jellinek.nl. Voor 

aanmelden en meer informatie kunt u ook terecht op onze website:  

www.jellinekminnesota.nl.
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BEZOEKADRES

Surinameplein 35 

1058 GM Amsterdam

POSTADRES

Postbus 75848 

1070 AV Amsterdam

T 020 590 58 88  

F 020 590 17 11 

E minnesota@jellinek.nl 

W www.jellinek.nl/minnesota


