
Voor wie?
Mensen die bij ons verblijven hebben een 

indicatie voor een klinische verblijfsfunc-

tie. Het gaat om kwetsbare mensen, met 

verschillende achtergronden en aandoenin-

gen, soms ook in combinatie met verslav-

ingsproblemen. Zij hebben moeite om in 

de maatschappij hun plek te vinden. Voor 

mensen die gesteld zijn op hun privacy 

is Eikenheuvel 2 een fijne plek. Er zijn 

gezamenlijke eet- en koffiemomenten, waar 

een cliënt naar wens bij kan aansluiten. 

Sommige mensen stromen na een verblijf 

bij ons door naar een appartement op het 

Levendig Landgoed Huize Padua of naar een 

beschermde woonvorm in de omgeving.

Eikenheuvel 2

De woningen
Eikenheuvel 2 is een woonafdeling waar 

in totaal negen personen kunnen wonen. 

Mensen die bij ons wonen hebben hun 

eigen slaapkamer met wastafel. De toiletten 

en de doucheruimtes worden gedeeld met 

medebewoners. Ook de woonkamer, de ke-

uken en de rookkamers zijn voor gezamen-

lijk gebruik. Onze afdeling is gelijkvloers. 

De bewoners van Eikenheuvel 2 leveren 

allemaal een bijdrage in de huishouding.

Ligging 
Eikenheuvel 2 ligt op het Levendig 

Landgoed Huize Padua met een prachtig 

uitzicht. Het landgoed heeft veel te bieden. 

Welkom op Eikenheuvel 2, een woonvorm voor volwassenen en ouderen op het mooie 

Levendig Landgoed Huize Padua in Boekel. Op Eikenheuvel 2 zijn wij er voor mensen met 

complexe en/of ernstige problematiek die 24-uur langdurige zorg, behandeling en 

begeleiding nodig hebben. 



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Kluisstraat 2

5427 EM Boekel

088 - 846 00 48

Er worden allerlei leuke activiteiten geor-

ganiseerd. Ook de gezellige dorpen Handel, 

Boekel en Gemert bevinden zich op korte 

afstand van de woonomgeving. 

Begeleiding
Binnen Eikenheuvel 2 werken we in een 

prettige en veilige omgeving aan herstel, zo-

dat we kunnen ondersteunen bij een betere 

aansluiting op de maatschappij. Dit doen we 

volgens de zogenaamde ‘rehabilitatievisie’ 

en de ‘herstelvisie’, wat inhoudt dat cliënten 

(op termijn) meebeslissen over hun behan-

deling en persoonlijke doelen.

Mensen worden bij ons begeleid door een 

team, dat bestaat uit verschillende zorgme-

dewerkers. Denk hierbij aan: verpleegkundi-

gen, een psychiater, klinisch psycholoog en 

activiteitenbegeleiders. 

Overdag en ’s avonds is er een verpleeg-

kundig medewerker aanwezig. ’s Nachts 

wordt er een ronde gedaan. De aanwezige 

zorgassistentes ondersteunen bewoners bij 

huishoudelijke taken en verzorgen samen 

met hen de maaltijden. 

Mensen die bij ons komen wonen krijgen 

twee coördinatoren. Zij begeleiden hen op 

het gebied van financiën, huishoudelijke 

zorg, zelfzorg, vrijetijdsbesteding en arbeid. 

Waarbij aangesloten wordt bij de wensen 

en doelen van de bewoners. Op afgespro-

ken tijden is ook een activiteitenbegeleider 

beschikbaar.

Meer weten of eens komen kijken? U bent 

van harte welkom. Neem gerust contact 

met ons op. De koffie staat klaar!    


