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Op Locatie Wier - de Kei, vindt u een kliniek met 22 
bedden en een ambulant team: het ACT Wier. Op Wier 
de Kei bieden we intensieve (klinische en ambulante) 
zorg aan mensen met een grote kwetsbaarheid 
vanwege hun lichte verstandelijke beperking in 
combinatie met andere (ernstige psychiatrische en/of 
gedrags) problematiek (SGLVG).

L O C AT I E



WB2.1

Wat houdt de behandeling in?

De cliënt maakt samen met zijn behandelteam een 

behandelplan. De behandeling sluit aan bij de 

mogelijkheden van de cliënt waarbij voorkomen 

van overvraging de uitdaging is. Faalervaringen 

zijn niet gewenst, daarom is weloverwogen en 

overnemen van taken en verantwoordelijkheid 

belangrijk. Het opdoen van succeservaringen is 

nodig om het zelfbeeld van de cliënt te verbeteren.

Waar bestaat ons team uit?

Het team van ACT Wier bestaat uit een: 

psychiater, GZ-psycholoog, bijzondere 

psychologen, secretaresses, pedicure, 

maatschappelijk werkenden, klussende 

activiteitenbegeleiders/jobcoach, 

casemanager, verpleegkundigen, 

teammanager, (ver)huismeester en unieke SPV. 

Met welke indicatie behandelen wij?

Meervoudige, complexe en complex 

samenhangende problematiek bij mensen die 

een lichte verstandelijke beperking hebben, 

die op meerdere, zo niet alle levensgebieden 

chronische instabiliteit kennen. 

Wij behandelen mensen die langzaam leren, 

het overzicht snel verliezen,  zorg mijden, 

overvraagd worden, geen of slechts een 

zwak steunsysteem hebben, regelmatig in 

conflictsituaties belanden en veelal ernstige 

schuldenproblematiek hebben. Hierdoor zijn er 

problemen op bijna alle leefgebieden. Wonen 

is vaak een groot aandachtspunt. Dak- en 

thuisloosheid komt veel voor en kan reden zijn 

voor opname op de kliniek van Wier de Kei. 

Wat biedt ACT Wier?

Wij geven intensieve, outreachende 

behandeling en begeleiding om cliënten met 

een lichte verstandelijke beperking in hun eigen 

leefomgeving met continuïteit en flexibiliteit te 

ondersteunen bij hun herstel. Bij de cliënten 

die in zorg komen, blijkt in de praktijk dat het 

aanleren van vaardigheden minder haalbaar is 

dan we wellicht zouden willen. Zij ervaren  vaak 

schaamte en hebben allerlei ‘vaardigheden’ 

ontwikkeld om hun beperkingen te verbloemen 

of te vermijden. Ons ACT team werkt volgens 

de principes van de bemoeizorg en is gericht 

op rehabilitatie. Onze visie is gericht op de 

presentiezorg en verwenzorg en veel interventies 

die wij inzetten in onze ontmoetingen met 

cliënten zijn hierop terug te voeren. 
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Meer informatie over ACT Wier?

Mail naar wierdekei@fivoor.nl


