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Wie zijn wij?
We vormen bij LVB-Psychiatrie een 

hoogspecialistisch en bevlogen team, 

met tientallen jaren ervaring met de 

behandeling van mensen met 

psychiatrische problematiek en een 

licht verstandelijke beperking. U kunt 

bij ons rekenen op  gelijkwaardigheid, 

openheid, steun en begrip.

Wetenschappelijk onderzoek draagt bij 

aan o.a. de kwaliteit, effectiviteit en 

verdere ontwikkeling van onze 

behandeling.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding 

kunt u contact opnemen met:

Behandelsecretariaat LVB-P

GGZ Oost Brabant

Locatie Huize Padua

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

T 0492-84 63 14

www.ggzoostbrabant.nl

We bespreken samen met u wat het beste 

voor u is. Andere hulpverleners, teams en 

organisaties kunnen rekenen op deskun-

dige adviezen en consultatie van LVB-P 

zodat de overgang van de ene naar de 

andere organisatie voor u soepel verloopt. 

Ervaringsdeskundige
We werken met ervaringsdeskundigen. Dit 

zijn oud-cliënten die uit eigen ervaring 

weten wat u doormaakt en hierover met 

u in gesprek kunnen gaan. Dat zorgt voor 

een vertrouwensband waardoor u zich eer-

der veilig en op uw gemak voelt. En dat 

is belangrijk, want daardoor kunt u beter 

aan uw herstel gaan werken.

Heeft u een verstandelijke beperking en psychiatrische hulp nodig? Dan kunt u 

bij ons - LVB-Psychiatrie Huize Padua - terecht. Wij bieden specialistische 

behandeling aan volwassenen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke 

beperking. De opnamekliniek is bedoeld voor mensen bij wie een poliklinische 

of deeltijdbehandeling niet voldoende helpt. De behandeling stemmen we af 

op uw mogelijkheden en behoeften. Naast de behandeling van uw 

psychiatrische klachten hebben wij ook aandacht voor uw sociale contacten 

en uw woon- en werksituatie.

LVB-Psychiatrie Huize Padua:
Opnamek l i n i ek



Snel én zorgvuldig;  
intake en behandeling

Bij LVB-Psychiatrie werken we snel en 

zorgvuldig:

• Nadat u door uw huisarts of medisch 

specialist bent doorverwezen, nodigen 

wij u uit voor een intakegesprek met 

een psychiater, psycholoog of een soci-

aal psychiatrische verpleegkundige. Met 

u bespreken we wat er aan de hand is, 

wat u wilt bereiken en wat u daarvoor 

nodig heeft. Een familielid of naaste is 

van harte welkom om bij dit gesprek 

aanwezig te zijn. 

• Soms is het nodig dat er nader onder-

zoek plaatsvindt om tot een goede 

diagnose te komen.

• Ons breed samengestelde team maakt 

daarna een behandeladvies. 

• In een adviesgesprek wordt de diagnose 

en het behandeladvies met u bespro-

ken, daarna kan de behandeling starten. 

Deze kan kort of langdurend zijn. 

We bieden poliklinische behandeling, 

deeltijdbehandeling, maar als dat nood-

zakelijk is, is ook een opname op één 

van onze klinische afdelingen mogelijk.

• Tijdens de behandeling van uw klachten 

hebben we ook oog voor het ontwik-

kelen van uw vaardigheden en groei van 

uw zelfvertrouwen.

Opnamekliniek
Soms helpt een poliklinische of deeltijd-

behandeling niet voldoende, omdat uw 

problemen zo ernstig of complex zijn, dat 

een meer intensieve behandeling nodig is. 

In dat geval adviseren we een opname in 

de opnamekliniek. U verblijft hier dan dag 

en nacht. Dat geeft u en ons de mogelijk-

heid om intensief bezig te zijn met uw 

behandeling en uw herstel. De kliniek 

heeft 30 bedden en een gesloten en open 

afdeling.

Open en gesloten afdeling
We hebben een open en gesloten afdeling:

• Op de open afdeling is de buitendeur 

open. We werken er meer groepsgericht 

en er is een uitgebreid therapie-

programma.

• Op de gesloten afdeling is de buitendeur 

gesloten, omdat er meer bescherming 

en toezicht nodig is. 

Een breed samengesteld team ver-

zorgt de behandeling. Hierin zitten een 

psycholoog, psychiater, vaktherapeuten 

en verpleegkundigen en als dat nodig is 

een maatschappelijk werker. Tijdens uw 

opname kunt u een beroep doen op een 

persoonlijk begeleider om uw zorgen 

en vragen bespreken. Hij heeft speciale 

aandacht voor u. 

Belangrijke rol naasten
Wij vinden het belangrijk uw naasten te 

betrekken, omdat zij belangrijk voor u 

zijn in uw dagelijks leven. Zij kunnen een 

grote rol spelen bij uw intake en behande-

ling. U bepaalt hoe groot deze rol is. 

Aandacht en respect
De behandeling wordt aangepast aan uw 

wensen, behoeften en mogelijkheden. 

Aandacht en respect staan hierbij voorop. 

Dat betekent dat onze medewerkers écht 

goed luisteren naar wat u belangrijk vindt.

Structuur en steun
Op de opnameafdeling is er veel steun en 

structuur. Zo staat u op vaste tijden op,

ontbijt u gezamenlijk en krijgt u hulp bij 

uw verzorging indien nodig. Verder hebt u

gesprekken met de psychiatrisch verpleeg-

kundige, psycholoog en/of psychiater.

Het doel hiervan is om overzichtelijke en 

haalbare doelen te stellen en samen stap 

voor stap te werken aan uw herstel.

Nazorg
Na een geslaagde opname zijn er verschil-

lende mogelijkheden:

• U gaat terug naar huis en heeft geen 

zorg meer nodig

• U gaat door met de behandeling bij  

LVB-P, maar dan bij de polikliniek, of bij 

de deeltijdbehandeling 

• Soms is langdurende zorg nodig en gaat 

u daarvoor naar een vervolgbehandel-

afdeling bij LVB-P

• U krijgt zorg van een FACT-team 

 (psychiatrisch wijkteam) van de GGZ  

bij u in de buurt

• U gaat naar een andere instelling waar 

u zorg krijgt. 


