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Alcohol/drugs
Het bezit en/of gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. Wij vragen u dit 
niet mee te brengen naar de afdeling. Bij binnenkomst kan u worden verzocht 
om mee te werken aan het doorzoeken van uw meegebrachte spullen. Drugs en
alcohol worden ingenomen door de medewerkers. Drugs wordt anoniem
overhandigd aan de politie, alcohol wordt vernietigd.

Hoe meldt u zich aan?
Hoe u kunt aanmelden, leest u op de website van Emergis: Ik zoek hulp > 
Verslaving > Dubbele diagnose > Aanmelden.
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De afdeling
De kliniek dubbele diagnose bestaat uit veertien bedden, verdeeld over drie 
groepen waarvan er twee gesloten zijn. Er wordt vraaggericht gewerkt en 
er is een passend behandelprogramma aansluitend op de motivatiefase 
van de individuele cliënt. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is 
het weekprogramma. Het doel van dit programma is het bieden van een 
dagstructuur en een passende behandeling. Het weekprogramma bestaat 
onder andere uit groepsgesprekken, gezamenlijke maaltijden, sportmomenten,
gespreksgroepen, creatieve therapieën en training op het gebied van zelfzorg.
Naast het weekprogramma is er ook een individueel behandelaanbod.
Hoe dit eruit ziet is afhankelijk van de behandeldoelen.  
 
Herstelondersteunende zorg en de IDDT-methodiek staan centraal in het 
behandelaanbod van de kliniek dubbele diagnose. IDDT staat voor Integrated 
Dual Disorder Treatment.
Dit behandelmodel richt zich op mensen met zowel een verslaving als
psychiatrische problematiek. 

Voor wie?
Voor mensen van 18 jaar en ouder met een ernstige verslaving en 
psychiatrische problematiek. U heeft tijdelijk een klinische opname nodig
waarin u intensief aan uw herstel werkt. De afdeling is ook bedoeld voor 
mensen die al bij Emergis in behandeling zijn, thuis of in een beschermende 
woonvorm wonen en even een korte opname nodig hebben.

Detox
Een van de functies van de kliniek dubbele diagnose is het begeleiden 
van detox. Detox of ‘ontgiften’ is de medische zorg bij (ernstige) 

ontwenningsverschijnselen na het stoppen met het gebruik van
middelen. Een detox verloopt in een aantal stappen en kan 
variëren in duur.
 
Hoe lang duurt een behandeling?
We gaan uit van een zo kort mogelijke opnameduur met 
gerichte behandeldoelen. Een korte opname duurt een aantal 
dagen tot maximaal vier weken. Een langere opname is 
mogelijk als dit in overeenstemming is met de behandeldoelen. 
De duur van een langere opname is maximaal twaalf weken.

Wie begeleiden u?
In de kliniek dubbele diagnose werken we met een  
multidisciplinair team. Dit betekent dat er mensen met 
verschillende functies met elk hun eigen expertise werkzaam 
zijn op de afdeling. Bij aanvang van de opname krijgt
u een persoonlijk begeleider en behandelaar toegewezen. De
persoonlijk begeleider is een verpleegkundige/begeleider en is
tijdens de opname uw aanspreekpunt.

Contactpersoon
Aan u wordt gevraagd om één familielid of bekende aan 
te stellen als contactpersoon. Dit is degene die door de 
begeleiding van de afdeling op de hoogte wordt gehouden van
bijzonderheden tijdens de opname.

Wat zijn de bezoektijden?
In de kliniek dubbele diagnose is het weekprogramma leidend. 
Het is de bedoeling dat bezoek buitenom de programmatijden 
plaatsvindt. De vaste bezoektijden zijn:
o maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 21.00 uur;
o in de weekenden en op feestdagen: buitenom de
   maaltijdmomenten.

Wilt u bezoek ontvangen buitenom deze bezoektijden, dan 
stellen wij vooraf overleg erg op prijs. In verband met de 
veiligheid vragen wij bezoek zich altijd te melden bij de 
personeelspost. Hetzelfde geldt voor u: als u de afdeling verlaat 
of weer terugkeert.
 
Veiligheid
Wij streven naar een veilig afdelingsklimaat voor uzelf,
medecliënten, bezoekers en personeel. Wij vragen u daarom 
ook kennis te nemen van de informatie die u hierover krijgt 
tijdens de opname.

 

Kliniek dubbele diagnose is een klinische afdeling waar het 
multidisciplinaire team geïntegreerde behandeling biedt aan 
cliënten met verslaving en psychiatrische problematiek.
De kliniek dubbele diagnose hoort bij het zorgonderdeel 
verslavingszorg.


