
  
Op 17 april 2017 is binnen de projectgroep Jellinek Rookvrij vast gesteld dat de projectgroep 

behoefte heeft aan meer focus om te komen tot verdere inhoudelijke resultaten. Hiertoe worden 2 

werkgroepen opgericht die beiden werken aan 2 deelopdrachten. 

 

Werkroep 1: Behandelinhoudelijke werkgroep.  

Doelstelling: alle inhoudelijke behandelonderdelen binnen Jellinek Amsterdam (JOS), Amstelveen en 

Hilversum geven naast de reguliere verslavingsbehandeling optimaal aandacht aan de begeleiding, 

behandeling en informatieverstrekking aan rokende cliënten en cliënten die voornemens zijn te gaan 

stoppen.  

Individuele opdracht 

1. Je leest hiertoe de richtlijn  Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en 

stoppen met roken ondersteuning, Herziening 2016.  

https://www.rokeninfo.nl/professionals/stoppen-met-roken1/richtlijnen-voor-
behandeling/cbo-richtlijn-behandeling-van-tabaksverslaving. Kies zn selectief de 
hoofdstukken die van toepassing zijn 

 
2. Benoem wat er al aanwezig is in het behandelonderdeel waar jij over gaat. Bekijk op welke wijze 

er aanpassingen gedaan kunnen worden ter verbetering? Beschrijf deze aanpassingen kort en zo 
concreet mogelijk. Gebruik zo mogelijk bestaande documenten van jouw behandelonderdeel om 
(later) aanvullingen in te verwerken.  

 

3. Zet jouw voorgestelde aanpassingen op een rij in een powerpoint PPT (slide 1). Doe dit aan de 
hand van de 4 onderwerpen (indien van toepassing): gedragsmatige ondersteuning, ehealth, e-
sigaret,  farmacotherapie (conform de richtlijn).  

 

4. Beschrijf wat medewerkers nodig hebben om de begeleiding/ behandeling zo uit te voeren (PPT 

slide 2) 

 

5. Beschrijf eventuele problemen die je voorziet (PPT slide 3) 

 

6. Presenteer je voorlopige resultaat in maximaal 10 minuten tijdens de werkgroepbijeenkomst op 

22 mei en later opnieuw op 26 juni.    

 

Extra aanwijzingen:  

- zaken tav het rookvrij maken van het pand wordt door een andere werkgroep opgepakt 

- handhaven van het rookbeleid wordt ook door de andere werkgroep opgepakt  

- denk aan de informatieverstrekking, het voorlichtingsmateriaal, de behandelonderdelen en hoe 

tabaksverslaving volledig geïntegreerd kan worden  

- aanpassen van de inhoudelijke CGT modules wordt al opgepakt door Resultaten Scoren (dmv een 

addendum)  

https://www.rokeninfo.nl/professionals/stoppen-met-roken1/richtlijnen-voor-behandeling/cbo-richtlijn-behandeling-van-tabaksverslaving
https://www.rokeninfo.nl/professionals/stoppen-met-roken1/richtlijnen-voor-behandeling/cbo-richtlijn-behandeling-van-tabaksverslaving


  
- aanpassingen tbv speciale doelgroepen (zwangeren, ernstige psychiatrische patiënten) volgt in een 

later stadium)  

Deelnemers werkgroep 1. :  

Intake en poliklinische behandeling: door Fleur Botman 

Dagklinische behandeling (KBO en deeltijd) Rosalie Knuvelder en Sportinstructrice. Rosalie betrek jij 

haar?  

Detoxopname (zowel DD als KD) : Tamara en Dorenda 

Minnesota behandeling : Frans Arendt 

FACT: Albertine Wierbos 

Medische behandeling: Marieke, Jeanine, Yvonne  

 

Periode 1 mei tot 26 juni  

Tijdsinvestering (6 uur pp)  

- zn (telefonisch) introductie gesprek door projectleider Marieke of Jeanine (15 min) 

- lezen richtlijn (2 uur) en formuleren eigen inzichten tav aanpassingen eigen onderdeel in PPT (2 uur) 

- 2 bijeenkomsten (a 1,5 uur) waarin de verschillende onderdelen langskomen en concrete 

voorstellen geformuleerd kunnen worden  (22 mei en 26 juni).   

 

 

 

Bij vragen: zoek actief en snel het overleg op met Marieke of Jeanine  


