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De afdeling
De behandeling in de kliniek vindt plaats in een groep en is gericht op 
detox, lichamelijk en psychisch herstel, eventueel aanvullend onderzoek 
(maatschappelijk, psychiatrisch, psychologisch of verpleegkundig) en het in 
kaart brengen van hoe de eventuele behandeling na de kliniek eruit ziet.
 
De kliniek biedt plaats aan zestien cliënten, verdeeld over twee afdelingen. 
Iedere cliënt heeft zijn eigen slaapkamer. Toilet, douche en woonkamer zijn voor 
gezamenlijk gebruik.

De opname begint altijd op de detoxafdeling waar je begeleid wordt bij 
de ontwenning van de verslavende middelen en je een begin maakt met je 
herstel. In overleg met de arts kan de behandeling voortgezet worden op de 
behandelafdeling. Op de behandelafdeling zorg je met je groepsgenoten voor 
het huishouden, de boodschappen en de maaltijden. In de kliniek wordt gewerkt 
met een weekprogramma met zowel een groeps- als een individueel aanbod.
We gaan ervan uit dat je aan het behandelprogramma deelneemt. Mocht dat

Welkom in de kliniek verslavingszorg van Emergis. De kliniek is
onderdeel van het zorgonderdeel verslavingszorg.
Heb je vragen over je opname, de afdeling of de mensen die hier
werken? We hopen je met deze folder duidelijkheid te bieden.



niet lukken dan gaan we met je in gesprek over wat wel 
mogelijk is. 

Het weekprogramma loopt van maandag tot en met vrijdag.
De weekenden zien wij als onderdeel van je behandeling.

Wie begeleiden jou?
Afhankelijk van de soort opname krijg je persoonlijk begeleider 
en een behandelaar toegewezen.

Controle op middelen
Bij opname vragen we je een blaastest te doen om te bepalen 
of je alcohol hebt gedronken. Om te bepalen of en zo ja welke 
drugs je gebruikt hebt, vragen we je mee te werken aan een 
urinecontrole. Je krijgt als je dat wilt uitleg over de blaastest en
urinecontrole. De medewerkers van de kliniek kunnen je op 
willekeurige momenten vragen om mee te werken aan een 
urinecontrole of blaastest. We verwachten van je dat wanneer 
wij je vragen een blaastest of urinecontrole te doen, je hieraan 
mee werkt. Wanneer je onder invloed bent van drugs en 
alcohol is er een gesprek met een teamlid en word je verzocht
je niet in openbare ruimtes binnen de kliniek te begeven.

Alcohol/drugs
Het bezit en gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. 
Wij vragen je dit niet mee te brengen naar de afdeling. Bij 
opname controleren we je spullen op alcohol en drugs. De rest 
van je opname doen we dit steekproefsgewijs. Drugs en
alcohol worden ingenomen door de medewerkers. Drugs wordt 
anoniem overhandigd aan de politie, alcohol wordt vernietigd.

Wanneer heb je een terugval?
We spreken van een terugval als je alcohol, drugs of niet 
voorgeschreven medicijnen of gegokt hebt. We verwachten dat 
je terugval meldt bij de verpleegkundige. Vervolgens vragen we 
je een terugvalanalyse te schrijven die zo snel mogelijk wordt
besproken met een behandelaar en een verpleegkundige. We 
gaan er in principe vanuit dat je van een terugval kunt leren. 
Uit het gesprek kunnen aandachtspunten komen voor het
vervolg van je behandeling.





Aan- en afwezigheid
Als je opgenomen bent zijn wij medeverantwoordelijk voor 
jouw veiligheid. Het is belangrijk om te weten waar je bent. Wij 
vragen in geval van vertrek en bij terugkomst dit te melden bij 
de verpleegkundige. We raden je aan activiteiten buiten de 
afdeling voor te bespreken en bij terugkomst na te bespreken 
om je
zo goed mogelijk te helpen met de doelen die je hebt.

Tijdens de detoxfase is medisch toezicht noodzakelijk. Je 
kunt lichamelijke klachten ervaren door de ontwenning van 
middelen of door de voorgeschreven medicatie. We raden je 
af om tijdens deze fase buiten het terrein van Emergis te gaan. 
Mocht je dit toch willen, kan dit alleen in overleg met de arts.

Contact met naasten
Het onderhouden van contact met mensen die belangrijk voor 
je zijn, kan
ondersteunend zijn voor je herstel. Zij kunnen eventueel worden 
betrokken
bij de behandeling. 

Contactpersoon
Er wordt gevraagd om een familielid of bekende aan te stellen 
als contactpersoon. Dit is degene die door de medewerkers van 
de afdeling op de hoogte wordt gehouden van bijzonderheden 
tijdens opname.



Medicatie
Medicijnen die je hebt meegenomen, nemen we bij opname in bewaring in de 
medicijnruimte. Bij ontslag krijg je ze weer mee. Je mag geen andere medicatie 
gebruiken dan door de arts
voorgeschreven.

Hoe we met elkaar om willen gaan
Hoe we met elkaar om willen gaan tijdens de opname staat beschreven in de 
huisregels. Deze vind je op de afdelingen.

Privébezittingen
We raden je aan zo weinig mogelijk waardevolle spullen mee te
nemen. Op de afdeling krijg je een kamersleutel.

Veiligheid
Wij streven naar een veilig afdelingsklimaat voor jouzelf,
medecliënten, bezoekers en personeel. Wij vragen je daarom ook kennis te 
nemen van de informatie die je hierover krijgt tijdens de opname.

Bezoektijden en bereikbaarheid
Van maandag tot en met vrijdag tussen 18.30 en 21.30 uur is bezoek toegestaan. 
Zaterdag, zondag en feestdagen is er de gehele dag bezoek toegestaan. In 
overleg met de verpleegkundige kan dit op een ander tijdstip plaatsvinden.

Bezoek op de afdeling zelf is niet toegestaan in verband met privacy van 
medecliënten. Je kunt gebruik maken van het restaurant in het hoofdgebouw of 
andere openbare plekken op het terrein van Emergis. Bezoek ontvangen op de 
afdeling in een andere ruimte is mogelijk in overleg met de verpleegkundige.





Bezoekadres
Kliniek verslavingszorg
Windsingel 2
Kloetinge
secretariaat 0113 26 79 50
verpleegkundigen 24/7 
0113 26 79 70

Postadres
Postbus 253
4460 AR Goes
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