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Wat is het?
Anders dan de naam doet vermoeden, biedt de Woonhuizen een klinische
verblijfsomgeving waar u verder kunt werken aan uw herstel, samen met een 
team van begeleiders, verpleegkundigen en behandelaren.

Hoe werkt het?
Bij de woonhuizen werken we vanuit de SRH-methodiek. Dit houdt in dat wij 
samen met u actief op zoek gaan naar wie u bent, wat u goed kan en waar u 
ondersteuning en behandeling bij nodig heeft. Familie en naastbetrokkenen 
hebben een belangrijke rol in het toewerken naar uw herstel. We streven naar 
een gelijkwaardig en gezond leefklimaat waarbij normalisatie en respect op de
voorgrond staan.

Hoe zien de woonhuizen eruit?
De woonhuizen bestaan uit vier huizen. In ieder huis verblijven vijf mensen. 
U krijgt in één van deze huizen een slaapkamer toegewezen. In deze kamer 
staat een bed, een kast, een tafel en een stoel. Elke kamer heeft een eigen 
wastafel. Douche, toilet en keuken zijn voor gezamenlijk gebruik. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het schoonhouden van uw slaapkamer, huishoudelijk
medewerkers ondersteunen u hierbij. De huiskamer deelt u met vier andere 
mensen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het huishouden.

Wat gebeurt er op de woonhuizen?
Iedereen heeft zijn eigenbehandeldoelen. U kookt samen met de begeleiding 
en volgt een eigen dagstructuur. In de middag en avond wordt er gezamenlijk 

gegeten. Samen met de begeleiding kunt u vormgeven aan 
een voor u zinvolle dagbesteding zoals bijvoorbeeld een studie, 
vrijwilligerswerk of werk buitenshuis.

Uw behandeling
Samen met uw behandelaar en het team van de woonhuizen 
bepaalt u doelen om te komen tot een vervolgstap in uw 
leven buiten de kliniek. Om dit samen met u en uw familie en/
of naasten vorm te geven gebruiken wij de herstelmethodiek. 
Dit betekent dat ook uw familie, naasten en andere voor u 
belangrijke mensen betrokken worden. Hierbij kunt u zelf 
aangeven welke personen voor u belangrijk zijn. Dit wordt 
bepaald in een zorgafstemmingsgesprek (ZAG). De vastgestelde 
doelen verwerkt u samen met de behandelaar in uw 
behandelplan.

Het behandelplan
Op de woonhuizen heeft u uw eigen behandelplan. Dit plan 
wordt samen met u, eventueel uw familie en/of naasten én de 
behandelaar opgesteld. Tijdens uw verblijf evalueren we
regelmatig uw behandelplan in het zorgafstemmingsgesprek.
U bespreekt dan met de voor u belangrijke personen, 
behandelaar en uw persoonlijk begeleider waar u de afgelopen 
periode aan heeft gewerkt en hoe u uw herstel verder vorm 
gaat geven.

Wie begeleiden u?
Het team bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist,
voedingsassistenten, huishoudelijk medewerkers, 
maatschappelijk werker, agogen, verpleegkundigen, teamcoach 
en een teamleider. U krijgt een vaste persoonlijk
begeleider. Hij of zij is het aanspreekpunt voor u en voor uw
naasten en/of familie.

Hoelang duurt uw verblijf?
Iedereen kan op de woonhuizen op zijn eigen tempo aan zijn 
of haar herstel werken. De opname op de woonhuizen duurt zo 
lang of zo kort als nodig is voor uw herstel.

Hoe meldt u zich aan?
Als u denkt toe te zijn aan een volgende stap in uw herstel, kunt 
u zich laten aanmelden door uw huidige behandelaar. Voor 
meer informatie mag u altijd telefonisch contact opnemen via 
het telefoonnummer 0113  26 76 40.

De Woonhuizen bieden mensen met langdurige psychiatrische
en psychosociale problemen een combinatie van behandeling 
en verblijf. Wij zorgen daar voor een veilige verblijf- en 
behandelplek waarbij u vaardigheden kunt leren om zelfstandig 
te wonen en de kwaliteit van uw leven te verhogen.


