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Welkom bij Beschermd Wonen, Dubbele Diagnose
Wij heten u van harte welkom in de woonvoorziening Beschermd Wonen, Dubbele
Diagnose van Bavo Europoort. In deze folder leest u wat u hier kunt verwachten.
In deze woonvoorziening verblijven cliënten met een dubbele diagnose. Zij zijn allemaal
verslaafd aan (hard)drugs en hebben te kampen met psychiatrische problemen. Bij ons kunt
u gecontroleerd blijven gebruiken.
Veilige en stabiele omgeving Wij willen u een veilige en stabiele omgeving bieden, zodat u
tot rust komt en kunt leren omgaan met uw psychische problemen. Daarnaast bieden wij u
dagbesteding en helpen wij u om uw vaardigheden te vergroten. Zo verbetert uw vermogen
om zelfstandig uw leven te leiden en om uw eigen problemen op te lossen. De kwaliteit van
uw leven kan blijven zoals die is of misschien zelfs verbeteren. Het omgaan met een beperkt
financieel budget speelt ook een belangrijke rol in onze begeleiding. We hopen dat u met
onze begeleiding weer midden in de maatschappij komt te staan.
24 uursbegeleiding
Er zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig of bereikbaar. Heeft u hulp nodig, dan hoeft u
daar dus niet op te wachten.
Uw behandeling
Geen mens is hetzelfde, daarom krijgen al onze patiënten krijgen zorg op maat. U ontvangt
een passende behandeling die is afgestemd op uw zorgbehoefte.
Als u bij ons komt wonen, krijgt u een persoonlijk begeleider. Met hem of haar stelt u een
begeleidingsplan op. Hierin staan onder andere afspraken over de te behalen doelen.
Dagbesteding
Wij bieden u een vaste dagstructuur. Tijdens de intakeprocedure spreken wij met u over
dagbesteding. Wij kijken samen met u hoe u de dag kunt en wilt invullen. Dat kan met
ontspannende en creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, het volgen van onderwijs, of een
combinatie daarvan.

Huisregels
Omdat u samen met anderen een woonvoorziening deelt, zijn er een aantal huisregels. U
ontvangt deze op de eerste dag dat u bij ons komt wonen.
Onze vestigingen voor Begeleid Wonen Dubbele Diagnose
• De Bree, in de wijk Feijenoord: 8 cliënten, 24 uursbegeleiding
• Sommelsdijkstraat, in Pendrecht: 11 cliënten, 24 uursbegeleiding
• Tholenstraat, in Pendrecht, 12 cliënten (verdeeld over drie eengezinswoningen), 24
uursbereikbaarheid
Meer informatie
Meer informatie over onze woonvoorzieningen vindt u op www.bavo-europoort.nl.
Uw familie of naaste kan voor vragen terecht bij de woonbegeleider van uw afdeling.
Natuurlijk moet u hiervoor wel toestemming geven.

