
Fivoor 
Wier de Kei
(centrum voor 
dak- en thuislozen)

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



de cliënt gekeken hoe hij/zij nog niet weer 

in dezelfde valkuilen stapt. De behandeling 

gaat over een zo zelfstandig mogelijk bestaan 

in een passende woonsetting met de juiste 

ondersteuning. Door behandeling en 

bejegening wordt er ingezet op verbetering 

op alle leefgebieden waarop de cliënt is 

vastgelopen. Indien nodig kan na ontslag van 

de kliniek behandeling op afstand worden 

voortgezet door de Kei (ACT Wier).

Waar bestaat ons team uit?

Het team van de Kei bestaat uit een: 

schoonmaakster, gastvrouw, unieke 

huismeesters, psychiater, GZ-psychologen, 

top secretaresses, pedicure, maatschappelijk 

werker, sociaal juridisch medewerker, bijzondere 

activiteitenbegeleiders/jobcoach, teammanager, 

groepsleiders en verpleegkundigen. 

Met welke indicatie behandelen wij?

Meervoudige, complexe 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 de Kei kliniek?

De Kei kliniek is een behandelcentrum voor 

22 cliënten. Het is een open afdeling en er 

is 24-uurs begeleiding aanwezig. Op de 

Kei kunnen de cliënten in eerste instantie 

bijkomen van het leven en is er ruimte voor 

reflectie op hun bestaan. Ons behandelteam 

creëert de mogelijkheden, de rust en de 

ruimte om samen met de cliënt opnieuw 

na te denken over levens(hulp)-vragen. 

Daarbij zullen wij ondersteunen door nog 

aanwezige vaardigheden te versterken en de 

vaardigheden die verloren zijn gegaan, weer 

aan te leren. Dit doen wij door bejegening op 

maat te bieden en het zelfvertrouwen en de 

autonomie te vergroten. Behandelaar en cliënt 

maken samen een behandelplan. Er wordt met 
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Meer informatie over Wier de Kei?

Mail naar wierdekei@fivoor.nl


