
Menselijk - Toegankelijk - mobiel

Verslavingszorg online - therapie - detox



Gun uw patiënt een modern alternatief The Home Clinic

The Home Clinic is verslavingszorg die zich heeft 
gespecialiseerd in behandeling door beeldbellen, op 
afstand monitoren tijdens detox en het toepassen van
e-health.



Plaats in de keten

De behandeling is gericht op cliënten bĳ  
wie genezing is te verwachten en waarbij 
de cliënt zelf ook een reële wens heeft tot 
genezing. The Home Clinic bevindt zich 
qua zorgzwaarte tussen de polikliniek 
en klinische behandeling in.



Het kunnen bieden van The Home Clinic is 
uw cliënt binnenboord houden

Zeventig procent van mensen met problematisch 
middelengebruik komt niet in behandeling.

De redenen:

• opname in een kliniek is een brug te ver;
• weerstand tegen verslavingszorg in het algemeen;
• weerstand tegen een groepsproces;
• angst dat het ontdekt wordt met stigmatisering als gevolg;
• praktische bezwaren zoals werk, gezin of tijdgebrek.
  
Een online alternatief in huis kan iemand over de streep trekken.



E-Detox bij The Home Clinic

Onttrekking bĳ  het stoppen hoeft niet per defi nitie 
te betekenen dat een cliënt klinisch moet worden 
opgenomen! Indien cliënt beschikt over familieleden 
die willen ondersteunen en de cliënt voor alcohol 

niet meer dan ± 12 E/dag drinkt dan kan cliënt 
meestal ontgiften met de door ons ontwikkelde 

software. De monitoring op afstand waarborgt
een veilige detox. The Home Clinic heeft hier 

ruim 13 jaar ervaring mee!



       De inhoud van onze therapie

• Helpt om controle te krijgen.
• Voorkomt nieuwe terugvallen.
• Kijkt naar onderliggende oorzaken.
• Helpt bij het zoeken naar levensbestemmingen.
• Leert hoe mensen uit de omgeving kunnen helpen.
• Is gebaseerd op wetenschappelĳ k bewezen effectiviteit.



       We geven therapie met beeldbellen!

      Voordelen:

• Cliënten kunnen vanuit vertrouwde 
omgeving in therapie.

• Hoogste waarborg van anonimiteit.
• Cliënten hoeven niet te reizen, alleen een 

netto tijd investering.
• Cliënten gaan sneller in behandeling.
• Cliënten vertonen minder NO SHOW.
• Familieleden kunnen aansluiten in het 

consult onafhankelijk van hun locatie.
• Beeldbellen is even effectief als lijfelijk 

aanwezig zijn, gebaseerd op 13 jaar 
ervaring.

• Cliënten waarderen het als zeer praktisch.



       E-detox bij The Home Clinic is

• Op afstand monitoring door de verslavingsarts.
• Thuis online ontgiften.
• Samen met je familieleden of vrienden.
• Overal in Nederland voor lichamelijk onderzoek terecht kunnen.
• Is mogelijk voor alcohol, cannabis, stimulantia en benzodiazepine.

       E-detox is mogelijk

• Bij alcohol tot 12 E/dag.
• Bij cocaïne tot 2 gram/dag.
• Bij cannabis tot 3 gram/dag.
• Beschikking over een ondersteunend persoon.



Goede zorg is focus

The Home Clinic biedt behandeling voor 
verslavingen waarmee wij goede resultaten 
halen. Alcohol-, cocaïne- en stimulantia-, 
benzodiazepine- en cannabisverslaving.
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BGGZ & SGGZ

Binnen de BGGZ en SGGZ bieden we full web based 
behandelingen. Cliënt hoeft zich niet te verplaatsen. Bĳ  
behandeling in SGGZ moet cliënt altĳ d somatisch gescreend 
worden op onze polikliniek.

Goede zorg is integraal

Cliënten die naast hun verslaving angst, depressie 
of ADHD hebben kunnen rekenen op een integrale 
behandeling.



       Voor wie is The Home Clinic geschikt?

• Cliënten die willen stoppen of minderen met cannabis, 
stimulantia, alcohol of benzodiazepine.

• Cliënten die milde tot matige onttrekking hebben bij 
het stoppen en beschikking hebben over personen die 
willen ondersteunen tijdens een detox.

• Cliënten die zich niet thuis voelen in een kliniek of 
groepsbehandeling.

• Cliënten die naast hun verslaving last hebben van een 
depressie, maar niet suïcidaal zĳ n.

• Cliënten die naast hun verslaving last hebben van angst 
of paniek.

• Cliënten die naast hun verslaving ADHD hebben.
• Cliënten die nog ambivalent zijn, maar wel open staan 

voor een web based behandeling.
• Cliënten die om praktische redenen zich niet kunnen 

melden bij verslavingszorg.



       Voor wie is The Home Clinic niet geschikt?

• Cliënten die suïcidaal zijn of kunnen worden of op 
andere wijze psychiatrisch instabiel zijn.

• Cliënten die verslaafd zijn wegens ernstige 
persoonlĳ kheidsproblematiek.

• Cliënten die de afgelopen vier jaar een delirium, 
psychose of insult hebben gehad.

• Cliënten met gedecompenseerde levercirrose, 
instabiele diabetes etc.

• Cliënten die agressief zijn.
• Cliënten zonder sociaal netwerk.
• Cliënten met een problematisch alcoholgebruik en meer 

dan 15E per dag drinken.
• Cliënten die geen toegang hebben tot internet.



Verwijzing via ZorgDomein

Verwijzing gaat via ZorgDomein of een fax 
naar 0294-720676, zie ook onze standaard 
verwijsbrief op de website 
www.thehomeclinic.nl.

Ook zorg heeft een CO2 footprint

Dagelijks verplaatsen duizenden mensen 
zich om zorg te geven en te ontvangen. 

Dit heeft een grote effect op onze planeet. 
Door gebruik te maken van e-health en 

beeldbellen kunnen we onze planeet sparen.

Polikliniek

Indien cliënt een lichamelijk 
onderzoek nodig heeft, dan is 

het mogelijk om in de regio op 
onze polikliniek langs te komen. 

Voor een vestigingsadres zie
www.thehomeclinic.nl of bel 

0294-450186.


