Walden
Fenix+ is een deelwerking van vzw Walden.
Walden is een organisatie die mensen met
een psychische kwetsbaarheid
ondersteuning biedt bij hun reïntegratie in
de samenleving.
Andere deelwerkingen zijn: Fenix, Beschut
Wonen, Echo, Sonar en ‘t Hoeckhuys. Meer
info over deze verschillende teams bevindt
zich op www.vzwwalden.be
De maatschappelijke zetel (tevens het postadres) van Walden, bevindt zich op
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek.
De vzw is een samenwerkingsverband tussen
UPC Sint-Kamillus in Bierbeek en het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-Brabant Oost.

Bereikbaarheid
Adres
Vital Decosterstraat 86
3000 Leuven
Met openbaar vervoer
Bus richting centrum Leuven
Afstappen aan Halte Rector De Somerplein of
op de bondgenotenlaan aan Halte J. Stasstraat

Contact
Coördinator:

Karlien Vermeiren
karlien.vermeiren@fracarita.org
0477 881 850

Forensisch psychiater:
Dr. Thomas Marquant
thomas.marquant@fracarita.org
0489 971 749
Contactpersoon:

Adres:

Marlies Jonckers
marlies.jonckers@fracarita.org
0478 904 041
Vital Decosterstraat 86
3000 Leuven

Telefoon:

016 240 580

Website:

www.vzwwalden.be/fenix-plus

Forensisch team
voor personen met
dubbele diagnose
middelengebruik

Wat?

Team

Fenix+ is een ambulant behandelcentrum
voor personen met een interneringsstatuut én
dubbele diagnose (middelenproblematiek én
psychiatrische problematiek).

Het team van Fenix+ bestaat uit een forensisch
psychiater, forensisch psycholoog, sociaal
verpleegkundige, maatschappelijk werkster en
een teamcoördinator.

Bij start wordt er in samenspraak een
behandelplan opgesteld waarin concrete
afspraken en acties m.b.t. de behandeling
staan opgenomen.
Fenix+ ontwikkelde een vierledig aanbod:
 Dagelijkse ondersteuning op afspraak of
tijdens een inloopmoment
(medicatie klaarzetten/ toedienen /
innemen, drug/alcoholtest, gesprekken
met individuele begeleider)
 Consultaties bij Dr. Marquant

(3x per week op afspraak of inloop)
 Therapeutische opvolging

(individueel of groepsmodules)
 Aansluiting bij ‘t Hoeckhuys

(ontmoetingscentrum VZW Walden)
Fenix+ werkt opname– en
detentievermijdend. Onder meer biedt het bij
een uitglijder in middelengebruik een intensief en ambulant 5daags behandelprotocol
(indien de situatie dit toelaat).
Fenix+ ziet ‘afhankelijkheid’ als een proces
waarbij het een nuchter leven voorop stelt.

Samenwerkingen
Hoe?
Jij of iemand uit je omgeving kan een
aanmelding doen. Na een kennismakings- en
intakegesprek en een gesprek met verwijzer,
wordt jouw kandidatuur besproken op de
eerstvolgende teamvergadering. In geval van
een gunstig advies wordt de behandeling
opgestart.
Momenteel wordt de begeleiding kosteloos
aangeboden.

Fenix+ is ingebed in de werking van Fenix,
forensisch team voor beschut wonen en outreach. Hierdoor kan, indien dit
nodig en wenselijk is, naast de ambulante
begeleiding van Fenix+, , tevens een intensieve
thuisbehandeling geboden worden
Fenix+ is een verbeterproject en maakt samen
met de andere verbeterprojecten LeuvenTervuren deel uit van het zorgpartneroverleg.

