Boodschappen lijst: Er bestaat een boodschappenlijst waarop alles staat die in C. d. M toegestaan zijn. Van ieder wordt verwacht zich hieraan te houden. Bij onduidelijkheid graag vragen
naar uitleg.
Lijst persoonlijke benodigdheden:. Net als bij
boodschappen bestaat er ook een lijst van artikelen die elke cliënt bij zich dient te hebben bij
opname.
Thuis medicatie: Het is niet toegestaan dat cliënten medicijnen in eigen beheer hebben in C. d.
M. dat wil zeggen dat alle medicijnen van thuis
bij de opname meegegeven worden aan familie.
Heeft een cliënt medicatie nodig zal de verslavingsarts of psychiater daarvoor zorg dragen.
Huisartsbezoek: Contact met de eigen huisarts
is mogelijk. Wanneer dat nodig is zal de arts

zoek doen.(bloed en urine)
Gesprek met leiding: Wanneer een cliënt de leiding
wenst te spreken zal hij/zij een verzoek daartoe via
een afspraakformulier aanvragen. Dit verloopt via de
mentor van de desbetreffende cliënt.
Behandelprogramma en activiteiten: De behandeling in C. d. M vindt op twee manieren plaats. Er zijn
groepsprogramma’s en individuele programma’s.
Alle behandelprogramma’s zijn verplicht mits er
dringende contra- indicaties daartoe zijn.
Activiteiten binnen en buiten C. d. M: Een pas
opgenomen cliënt kan binnen de eerste vijfenveertig
dagen alleen meedoen met de activiteiten die binnen
plaatsvinden na de detox dagen. Na 45 dagen mag
een cliënt meedoen met de buitenactiviteiten
(activiteiten buiten C. d. M )
Huisbezoek: Huisbezoek begint vanaf de achtste

daar voor zorgen.

(8ste)maand. De eerste drie keren voor een(1)uur on-

Milieu onderzoek: Voor de behandeling en

der toezicht van een medewerker(mentor) daarna

verzorging van de cliënt is er informatie nodig.

wordt dat uitgebreid.

Deze informatie wordt niet alleen via de cliënt
verkregen maar wordt er in overleg met de cliënt
informatie gezocht bij de familie en belangrijke
anderen. Binnen twee weken na opname wordt
er met de familie contact gezocht om een af-

Voorlichtingsfolder
Ce n tr o D i M o ti va t io n

(C.D.M.)
Life is very interesting... in the end,
some of your greatest pains, become
your greatest strengths.
Je kunt niet loslaten wat je niet kent.
Een voorwaarde om jezelf te
overwinnen, is jezelf te kennen.

CDM

Na elk huisbezoek dan wel uitstapje buiten C. d. M
waar er geen medewerker van C. d. M bij is, wordt
bij terugkeer in C. d. M wordt de cliënt getest op
drugs. Bij een positieve test zullen er consequenties
aan dat gedrag volgen.

spraak te maken voor een milieuonderzoek.
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Sieraden binnen C. d. M: Het is niet toegestaan om
Laboratorium onderzoek: Alle cliënten worden bij binnenkomst onderzocht worden door de
gestichtarts. Erna laat zij laboratorium onder-

sieraden o.a. piercings, oorbellen, ringen, zonnebrillen binnen de muren van het centrum te dragen. Polshorloges met metalen banden zijn ook niet welkom.

Phone: 5842666
E-mail: centrodimotivation@hotmail.com

Inleiding
Centro di Motivacion is op 30 november 2012
geopend.
In C. d. M vindt de eerste fase- de zogenaamde “Detoxfase” van de rehabilitatie plaats. Het
bestaat uit twee woonblokken(boven en beneden). C. d. M is een gemengde afdeling dat

Begin van de opname: De behandeling begint op het

ren, zo niet wordt toegang geweigerd. Indien er

moment dat de cliënt binnenkomt. Ten eerste wordt

tijdens het bezoek onenigheid of spanning wordt

hij/zij door een medewerker van C. d. M opgevangen.

terstond beëindigd. Dit geldt ook bij het telefone-

Daarna zal hij/zij door een bewaker van het CEA team
gefouilleerd en vervolgens wordt er urine van hem/
haar opgevangen om op drugs te worden getest.

ren. Bij interne activiteiten kunnen familie soms
participeren. Tijdens dergelijke activiteiten mogen de bezoekers geen persoonlijke accessoirs
o.a. handtassen, mobiletelefoons etc. mee naar

Let op: graag bij binnenkomst is nodig :

wil zeggen mannen en vrouwen en telt vieren-

een geldige zorgpas(AZV)

twintig slaapkamers.

een geldige ID-kaart of paspoort

binnen nemen.
Aantal bezoeker: Per cliënt mogen er vier personen tegelijk op bezoek. De cliënt geeft van te

Wat is Detoxificatie en Rehabilitatie?

Detoxicificatie dagen: In deze “detox” dagen(14) is

voren door wie op bezoek komt. Die namen ko-

Detoxicificatie:

de cliënt van de groep afgezonderd. Hij/zij wordt 3x

men op de bezoekerslijst. Wie niet op de lijst

Detoxicificatie betekent ontwennen van een

30 minuten gelucht. Deze periode is het begin van de

voorkomt wordt niet toegelaten.

verslaving

eerste behandelfase de zogenaamde detoxicatie fase.

Rehabilitatie:
Rehabilitatie(resocialisatie) is een proces
waarbij door hulpverlening, begeleiding en

Vanaf dag één(1) tot vijfenveertig(45) dagen erna is
contact(direct of via telefoon) met familie en vrienden

Verjaardagen: Bezoek bij verjaardagen mogen
er acht familieleden op bezoek komen voor de
duur van twee uren.

niet toegestaan.
Telefoon afspraak: Na vijfenveertig dagen mag

door beїnvloeding van de omgeving een bij-

Begeleiding: Elke nieuwe cliënt krijgt een persoonlij-

drage wordt geleverd aan het herstel of uit-

ke begeleider(mentor) toegewezen. Gedurende de

breiding van de handelingscompetentie van

opname is deze persoon het aanspreekpunt. Met hem/

de cliënt in zijn eigen of nieuwe sociale om-

haar bespreek je alles wat betreft je behandeling.

geving.

Als hij/zij er niet aanwezig is neemt een collega tijde-

Handelingscompetentie:

lijk die verantwoordelijkheid over.

Handelingscompetentie is het vermogen tot

Bezoekregeling: Na de eerste vijfenveertig(45)dagen

staan zijn. Van ieder wordt verwacht zich hieraan

een handelen waarin iemand zichzelf kan ont-

is bezoek toegestaan. Bezoekdagen zijn op; zaterdag

te houden. Bij onduidelijkheid graag vragen naar

plooien.

en zondag. Bezoekduur per cliënt bedraagt een(1)uur.

uitleg.

In dit verband gaat het om het vergroten van

Bij het laat komen bij een bezoekafspraak wordt de

de sociale vaardigheden die de persoon al

bezoektijd ingekort. Tijdens het bezoek zit er altijd

heeft, vanaf het moment van binnenkomst.

een medewerker bij. De bezoeker moet zich legitime-

de cliënt telefonisch contact hebben met de familie. Dit gebeurt eenmaal per week onder begeleiding(toezicht) van een medewerker en wel op
donderdag of vrijdag.
Boodschappen lijst: Er bestaat een boodschappenlijst waarop alles staat die in C. d. M toege-

Lijst persoonlijke benodigdheden:. Net als bij
boodschappen bestaat er ook een lijst van artikelen die elke cliënt bij zich dient te hebben bij

