
Wier

Poli Wier behandelt mensen vanaf 18 jaar met een 
verstandelijke beperking en daarnaast (vaak langdurige) 
psychiatrische en / of psychosociale problemen. Deze 
combinatie kan bij deze mensen tot ernstige (gedrags-)
problematiek leiden. Vanwege de complexiteit van de 
problematiek wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair 
team. Poli Wier Volwassenen is gevestigd in het Ambulant 
Centrum van Fivoor op de Mimosastraat 2-4 in Utrecht.
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Er wordt in de behandeling veelvuldig gebruik 

gemaakt van non-verbale methodieken. Naast 

behandeling en diagnostiek, biedt Poli Wier 

ook consultaties aan om te adviseren in lopende 

hulpverleningstrajecten.  

Aanmelden

Cliënten kunnen worden aangemeld door 

een huisarts, gedragsdeskundigen of 

behandelaren van een andere instelling 

via www.fivoor.nl. Heeft u vragen of wilt u 

vooraf contact, neem dan contact op met 

Patiëntenlogistiek (tel: 088-3573070 of 

patientenlogistiek@fivoor.nl).

Start behandeling

Wanneer de aanmelding compleet is en er 

plek is bij het behandelteam, vindt er een 

intake plaats die bestaat uit een cyclus van drie 

gesprekken (intake bij cliënt thuis - verlengde 

intake - adviesgesprek). Bij voorkeur worden 

cliënten bij deze gesprekken ondersteund 

door begeleiding of andere direct betrokkenen. 

Poli Wier vindt het belangrijk om gedurende 

de behandeling nauw samen te werken met 

het netwerk van de cliënt.

Wat is poli Wier?

Wier is een derdelijns organisatie en is 

één van de vier landelijke erkende SGLVG 

behandelcentra in Nederland voor diagnostiek 

en behandeling van mensen met een 

verstandelijke beperking (IQ ca. 50-85) en 

psychiatrische stoornissen en/of complexe 

gedragsproblematiek. Incidenteel kunnen 

ook mensen met een IQ tot 90 aangemeld 

worden, indien hun problematiek beter 

aansluiting vindt bij de behandeling en 

bejegening door poli Wier. Meestal bestaan 

de problemen van cliënten al langere tijd 

en hebben eerdere behandeltrajecten 

onvoldoende resultaat gegeven. Het kan gaan 

om trauma, psychiatrische -, sociale - en/of 

emotionele problemen.  

Het behandelaanbod

De ambulante behandeling wordt geboden 

door een multidisciplinair  team (psychiater, 

gz-psychologen, onderzoekspsycholoog, 

casemanagers en vaktherapeuten (beeldend, 

psychomotorisch en drama)). Het  behandel- 

aanbod is breed: medicatieadvies, diagnostiek, 

individuele therapie, groepstherapie, 

systeemtherapie, traumabehandeling en 

cognitieve gedragstherapie.          
Meer informatie over poli Wier?

Kijk op onze website www.fivoor.nl
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