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Beschermd Wonen

Welkom bij Radix, het centrum voor Forensisch Psychiatrische Zorg in Zuid-Limburg.

Beschermd Wonen (BW) Weidezicht is

We zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen die met Justitie
in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen en die last hebben van psychiatrische
en/of verslavingsproblemen.

een woonvorm van Radix op het Mondriaan terrein in Heerlen. U ontvangt hier
tijdelijk woonbegeleiding en begeleiding
bij dagactiviteiten. Onze begeleiding is afgestemd op mensen met een strafrechtelijke titel die zelfstandig wonen (nog) niet
aankunnen. U heeft langdurige, specifieke
begeleiding nodig omdat medisch psychiatrische zorg nog nodig blijft. Ons streven
is dat u na deze intensieve begeleiding
zelfstandig kunt gaan wonen of kunt doorstromen naar reguliere zorg.
Op Weidezicht leert u zelfstandig(er) te
gaan wonen. De stap vanuit de kliniek of
detentie naar zelfstandig wonen is soms
nog wat groot. Deze woonvorm is een
tussenstap, geen eindpunt. Op Weidezicht
gaat u minstens 3 dagdelen invullen met
dagbesteding/(vrijwilligers)werk en u
probeert dit uit te breiden. In het belang
van uw ontwikkeling wordt van u verwacht
dat u zoveel mogelijk zaken zelfstandig
oppakt met betrekking tot wonen, werken,
dagbesteding, geld, afspraken maken én
nakomen. Er is woonbegeleiding aanwezig
overdag en in de avond om u hierbij te
ondersteunen.

Uw verblijf staat in het teken van training,
aanleren van vaardigheden, oriënteren op
leren en/of opleiding, zoeken naar werk,
sociaal netwerk verbeteren en/of de
relatie familie verbeteren. Er is specifieke
aandacht voor het omgaan met verslavingsproblematiek in een minder gestructureerde setting. Binnen de BW wordt
gebruik niet toegestaan.
U woont tijdelijk bij BW Weidezicht. U
wordt begeleid naar een situatie waarbij u,
met professionele zorg op maat, leert zo
zelfstandig mogelijk op een veilige manier
en naar eigen tevredenheid te wonen,
werken, leren en socialiseren.

Meer over locatie
Weidezicht
De beschermde woonvormen Weidezicht
van Radix liggen aan de rand van het terrein van Mondriaan aan de John F. Kennedylaan 301 te Heerlen. Weidezicht bestaat
uit twee woningen, elk geschikt voor 4
bewoners. De woningen zijn vergelijkbaar
met een eengezinswoning en bestaan uit
een woonkamer, keuken, sanitaire ruimtes
en een privé vertrek voor elke patiënt.

Contact
Heeft u na het lezen van deze
folder vragen verzoeken wij u
contact met ons op te nemen.
Onderstaand zijn adres- en
contactgegevens vermeld.

John F. Kennedylaan 305
6419 XZ Heerlen
T: (088) 506 69 36
E: info@radixcfpz.nl
www.radixcfpz.nl
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