Klinische opname bij Wier
Soms is een klinische opname verstandig, dit vind je zelf, je omgeving of het wordt je
opgelegd door de rechter. Klinische patiënten verblijven tijdelijk in een kliniek van Wier. Dit
heeft nogal impact; uit je eigen omgeving gehaald worden…. daarom gebeurt dit alleen als het
niet anders kan. Onze opnames duren gemiddeld een jaar, maar kunnen ook korter of langer
duren; zolang als dat nodig is. Na behandeling kijken we met elkaar wat de meest passende
woon- en leefomgeving is.
Onze aanmeldcoördinatoren helpen graag bij het bepalen van de beste behandelvorm:
WLZ: Laurenz Lokhorst (06-46597737) of Justitie: Marina Spijkerman (06-15838907), E-mail
OpnamecoördinatorenWier@altrecht.nl
Wier Deeltijd
Patiënten die ambulant in behandeling zijn, bij Wier of ergens anders, maar (tijdelijk) intensievere
zorg nodig hebben, kunnen bij Wier Deeltijd terecht. Deze patiënten blijven thuis wonen, maar komen
overdag (meestal 3 dagen) naar de kliniek in Den Dolder.
Locatie: Wier, op het terrein Willem Arntsz Hoeve, den Dolder.
Wier Kliniek Open
De meest open kliniek van Wier is een tussenstation tussen de gesloten kliniek en (begeleid)
zelfstandig wonen. We richten ons hier op het stapsgewijs vergroten van zelfstandigheid en eigen
regie.
Locaties: in het centrum van Den Dolder, op het terrein Willem Arntsz Hoeve (den Dolder) en in
Rhenen.
Wier de Kei
Langzaam lerende dak- en thuisloze mensen in Utrecht vinden bij de Kei een veilig, tijdelijk onderdak.
Samen met de patiënt pakt het multidisciplinaire behandelteam financiële, huisvestings- en
psychiatrische problemen aan.
Locatie: Utrecht, de Kei.
Wier Kliniek Gesloten
De gesloten afdeling kan (tijdelijk) een hogere mate van veiligheid bieden, voor zowel patiënt als de
omgeving. Patiënten hebben bij ons een eigen kamer, waarvan zij zelf de sleutel hebben. De
buitendeur en de deuren tussen de verschillende units zijn gesloten. We richten ons in de
behandeling op het vergroten van de zelfstandigheid, dat betekent dat patiënten stapsgewijs
doorgroeien naar een meer open afdeling.
Locatie: terrein Willem Arntsz Hoeve in den Dolder.
Wier+ FPA
Wier+ is een hoog beveiligde kliniek, waarin we behandeling bieden aan (doorgaans) patiënten met
een forensische titel. We hebben daarbij een aparte (opname) afdeling voor verslaafde patiënten.

Risicotaxatie en risicomanagement nemen in onze behandeling een centrale plaats in, waarbij de
behandelprogramma’s zich richten op o.a. psychiatrische problematiek, gedragsstoornissen,
middelengebruik & verslaving en het verlagen van het risico op recidive.
Locatie: terrein Willem Arntsz Hoeve in den Dolder.

