
Voor wie?
Mensen die bij ons verblijven hebben een 

indicatie voor een klinische verblijfsfunctie. 

Zij kampen met zowel lichamelijke bep-

erkingen als met problemen op cognitief 

en emotioneel gebied, als gevolg van niet 

aangeboren hersenletsel. Hierdoor kunnen 

zij (tijdelijk) niet wonen binnen een andere 

woonvorm, verpleeghuis of thuissituatie. 

Ligging
Eikenheuvel 1 ligt op het Levendig 

Landgoed Huize Padua met een prachtig 

uitzicht. Er zijn diverse faciliteiten te vinden, 

zoals een winkel, café, kapsalon en verschil-

lende dagbestedingsmogelijkheden. 

Eikenheuvel 1

De gezellige dorpen Handel, Boekel en  

Gemert bevinden zich op korte (loop)

afstand van de woonomgeving. 

De woningen
Eikenheuvel 1 is een open afdeling bin-

nen het Hoogspecialistisch Centrum voor 

Hersenletsel en Neuropsychiatrie op Huize 

Padua, met 11 kamers en 3 appartementen 

die gelegen zijn buiten de afdeling. Een 

gedeelte van de kamers is bedoeld voor 

mensen om te rehabiliteren. Het andere 

gedeelte is voor mensen met een woon-

wens. Er is gedurende de dag, zorg en 

begeleiding aanwezig. In de nachtelijke 

uren, kan er indien nodig (telefonisch) con-

tact gelegd worden met de nachtdienst. 

Welkom op Eikenheuvel 1, een woonvorm voor volwassenen op het mooie Levendig 

Landgoed Huize Padua in Boekel. Op Eikenheuvel 1 zijn wij er voor mensen met niet aange-

boren hersenletsel in combinatie met ernstige psychiatrische problematiek.  



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

088 –846 00 47

De bewoners die op een kamer verblijven, 

maken gebruik van een gezamenlijke hu-

iskamer, keuken, sanitair en tuin.

Begeleiding 
De medewerkers van Eikenheuvel 1 zorgen 

voor een warm en huiselijk gevoel. Waar-

bij u de mogelijkheid krijgt om in alle rust, 

ruimte en tijd te werken aan uw herstel. Wij 

vinden het belangrijk mensen te onderste-

unen, motiveren en adviseren in hun zelf-

management. Waarbij we zoveel mogelijk 

uitgaan van hun ervaringen, wensen en die 

van hun naasten.  

Het team op Eikenheuvel 1 is gespeciali-

seerd in zorg aan mensen met niet-aange-

boren hersenletsel. Het team bestaat uit 

activiteitenbegeleiders, een neuropsy-

choloog, een psychiater, een somatisch arts, 

verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. 

Daarnaast is er een diëtist, een ergothera-

peut, een fysiotherapeut, een logopedist, 

een maatschappelijk werker, een neuroloog 

en een revalidatiearts beschikbaar. 

Medewerkers helpen de bewoners bij de 

huishoudelijke taken en koken.

Meer weten of eens komen kijken? U bent 

van harte welkom. Neem gerust contact 

met ons op. 

De koffie staat klaar!    


