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Bij Wier+ in Den Dolder behandelen wij mensen met 
een licht verstandelijke beperking die intensieve zorg 
nodig hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische 
stoornissen en/of gedragsproblemen. De samenhang 
tussen deze problemen is complex. De kliniek richt zich 
op mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie 
en behandeling opgelegd hebben gekregen. 
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brengen wat ze hebben geleerd. Risicotaxatie en 

risicomanagement nemen een belangrijke plek in 

bij de behandeling.

Wat is het doel van de behandeling?

De behandeldoelen kunnen per persoon 

verschillen. Daarbij proberen we te focussen 

op het anders omgaan met problemen. Hoe 

kan iemand beter met de lichte verstandelijke 

beperking omgaan én de sterke kanten optimaal 

benutten? 

De patiënt leert zijn mogelijkheden en 

beperkingen accepteren en hierin een balans 

vinden. Niet alle problemen zijn op te lossen. De 

lichte verstandelijke beperking verdwijnt niet en 

niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. 

Blijvende ondersteuning na de behandeling is 

vrijwel altijd 

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?

Patiënten van Wier hebben een lichte 

verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 

en 85) gecombineerd met psychiatrische- 

of gedragsproblematiek. Ook wel Sterk 

Gedragsgestoord Licht Verstandelijk 

Gehandicapt (SLVG) genoemd. Daarnaast  is er 

sprake van een forensische zorgtitel, waarvoor 

de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorg 

inkoopt. Onze kennis en ervaring ligt bij deze 

groep patiënten: zij vallen vaak tussen wal en 

schip in de zorg. Zij zijn de grip op hun leven 

kwijtgeraakt. Iets dat tot uiting komt in ernstige 

gedragsproblemen en problemen op het gebied 

van wonen, werk en vrije tijd.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandelprogramma’s richten 

zich op psychiatrische problematiek, 

gedragsstoornissen, middelengebruik en 

verslaving en het verminderen van het risico 

op recidive. Samen met de patiënt stellen 

we de behandeldoelen vast. De complexe 

problematiek van onze patiënten vraagt om 

behandeling op maat. Activiteiten in kleine 

groepen en geleidelijk wennen aan vrijheden 

is een vereiste. Onze patiënten hebben veel 

tijd en herhaling nodig om in de praktijk te 

Meer informatie over Wier?

Ga naar www.fivoor.nl
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