
Wier

Welkom bij de jeugdteams van Fivoor. Waarschijnlijk is 
dit voor jou weer een nieuwe stap in de wereld van de 
hulpverlening. We bieden gespecialiseerde zorg aan 
kinderen en jongeren tussen 12 jaar tot 24 jaar, waar het 
niet zo goed mee gaat. De zorg die we jou bieden is 
zorg die “op maat gesneden is”, dat betekent dat we 
goed naar jou en jouw vraag aan ons kijken, zodat de 
behandeling die wij aanbieden goed bij jou past.

Wier
Team Jeugd 
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We vinden het heel belangrijk dat je ouders/

verzorgers, familie, school en andere mensen 

die voor jou belangrijk zijn, betrokken worden 

bij jouw behandeling. 

Wat is het doel van de behandeling? 

•	 We	willen	weten	wat	jouw	behoeften	zijn	en		

 die van jouw omgeving, zodat we jou zo  

 goed mogelijk kunnen helpen.

•	 We	onderzoeken	of	je	misschien	psychische		

 problemen hebt en hoe we jou hierbij het  

 beste kunnen helpen.

•	 We	willen	jouw	psychische	verminderen		

 door bijvoorbeeld een therapie of   

 behandeling, zodat je er minder last van

 hebt.

Ambulant Centrum Utrecht

Fivoor	heeft	diverse	ambulante	centra.

Het	Ambulant	Centrum	in	Utrecht	heeft	

poli’s, FACT- en ACT-teams voor jeugd en 

volwassenen en staat voor forensische en 

intensieve zorg en behandeling. Voor de 

jeugd tot en met 24 jaar hebben we vier ACT-

teams die in Utrecht en omgeving werken en 

twee poli’s: Kade Jeugd en Wier Jeugd.

Wat doet Wier Jeugd? 

Wier Jeugd biedt gespecialiseerde, 

poliklinische zorg voor kinderen en jongeren 

tussen 12 en 24 jaar, waarbij sprake is van een 

(lichte) verstandelijke beperking en andere 

psychische	problemen.	Dit	is	een	moeilijke	

combinatie, waarbij goed gekeken moet 

worden wat er aan de hand is.

Daarnaast helpen we als het nodig is bij 

het verbeteren van de gezinssituatie en/of 

school, werk, wonen en vrije tijd. Je wordt 

geholpen door een team, met bijvoorbeeld 

een	psycholoog,	jeugdpsychiater	en	een	

therapeut. Met dit team werken we eraan dat 

je minder problemen hebt en we proberen 

je ook nieuwe dingen te leren die je kunnen 

helpen.

Meer informatie over Fivoor 

Jeugd? 

Ga naar www.fivoor.nl/jeugd

Ambulant Centrum Utrecht: team Wier Jeugd 


