
Bij Wier behandelen wij mensen met een lichte 
verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig 
hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische 
stoornissen en/of gedragsproblemen. Wier heeft  
verschillende klinieken en teams in de regio. Vanaf 
januari 2022 is Wier Kliniek Open gevestigd in 
Bilthoven: het kloostergebouw op terrein Berg en 
Bosch.  

Behandelcentrum 
Wier Bilthoven 

L o c a t i e



WB6.2

een ambulant team. Dat team met specialisten biedt 

bij de patiënt thuis of in een zorginstelling zorg aan. 

Hoe komen patiënten bij Wier terecht?

Het grootste deel van onze patiënten komt bij 

Wier, omdat zij vastlopen in het leven en daar hulp 

bij nodig hebben. Patiënten die gevaarlijk gedrag 

vertonen voor zichzelf of voor anderen kunnen bij 

ons terecht. Zij worden bijvoorbeeld aangemeld 

door een GGZ-instelling of een huisarts. Patiënten 

die een strafbaar feit hebben gepleegd worden 

meestal door de rechter bij ons geplaatst. Dat is bij 

ongeveer een derde van onze patiënten het geval. 

Zij gaan eerst naar onze kliniek in Den Dolder.

Ons doel

Ons doel is om het perspectief voor onze patiënten 

op een betekenisvol bestaan te verbeteren en zo bij 

te dragen aan de veiligheid van de samenleving.

Voor wie zijn we er?

De combinatie van problemen van onze patiënten 

maakt het voor hun omgeving vaak lastig goed met 

hen om te gaan. Door hun psychische problemen 

kunnen de patiënten van Wier tijdelijk niet terecht in de 

‘gewone’ gehandicaptenzorg. Met een IQ tussen de 

50 en 85 zijn ‘reguliere’ psychiatrische behandelingen 

niet geschikt voor hen.

Open kliniek

Bij Wier in Bilthoven verblijven straks 28 patiënten. 

Het is een open kliniek. Dat betekent dat patiënten 

tussen 7 uur ‘s ochtends en half 10 ‘s avonds 

zelfstandig naar buiten mogen. Daarover maken zij 

afspraken met hun behandelaar. Patiënten die hier 

verblijven hebben al een heel behandeltraject achter 

de rug in onze gesloten klinieken in Den Dolder. 

Pas in de laatste stap van hun behandeltraject gaan 

zij naar de open kliniek in Bilthoven. Hier leren zij 

vaardigheden om weer te kunnen functioneren in 

de maatschappij. Ook zoeken we met hen naar een 

fijne plek om te gaan wonen.

Dagbehandeling en ambulant

Er komen ook ongeveer 6 patiënten per dag naar 

Bilthoven toe voor onze dagbehandeling. Zij gaan 

aan het einde van de dag weer terug naar hun eigen 

woonplek. Daarnaast biedt ons klooster plaats aan 

Meer informatie over Wier?

In Bilthoven zijn teammanagers Petra 

Brune en Christa Schlundt Bodien het 

vaste aanspreekpunten. Neem contact 

met hen op via 030-2256306 of kijk op 

www.fivoor.nl
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