Praktisch

WEGBESCHRIJVING

Knoop 1B
T 03 443 79 25
knoop.1@multiversum.fracarita.org

Een vraag tot opname kan, bij voorkeur,
telefonisch, gesteld worden via het
nummer 03 450 99 93.

Adjunct- coördinator
Pieter Schoors
pieter.schoors@fracarita.org

Openbaar vervoer
Trein
•
Station Mortsel-Deurnesteenweg:
wandelafstand -5 min.
•
Station Mortsel:
wandelafstand -5 min.

De cluster is dagelijks bereikbaar van
9 u tot 16.30 u. Buiten deze uren en
tijdens het weekend of op feestdagen
kan gebeld worden naar het onthaal van
campus Amedeus: 03 440 68 50.

Zorginhoudelijk coördinator
Saskia De Munck
saskia.de.munck@fracarita.org

Bus
•
Lijn 33 - 51 - 52 - 53:
halte voor het ziekenhuis

Maatschappelijk werker
Joëlle De Messemaeker
joelle.de.messemaeker@fracarita.org

Met de auto
Via de ring rond Antwerpen
•
op de ring afrit Borgerhout
•
volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
•
aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje

Contactpersonen

Psychiater
Benoit Debandt
benoit.debandt@fracarita.org

Zorgmanager
Willem De Muer
willem.de.muer@fracarita.org

Knoop 2A
T 03 443 79 32
knoop.2@multiversum.fracarita.org

Knoop 1A
T 03 443 79 24
knoop.1@multiversum.fracarita.org

Coördinator
Bo Lemmens
bo.lemmens@fracarita.org

Coördinator
Karen De Bie
karen.de.bie@fracarita.org

Zorginhoudelijk coördinator
Goedele Hoefnagels
goedele.hoefnagels@fracarita.org
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Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
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Psychiater
Neeltje Van Ham
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Psychiater
Neeltje Van Ham
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Maatschappelijk werker
Ines Goossens
ines.goossens@fracarita.org
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Maatschappelijk werker
Joyce Heylen
joyce.heylen@fracarita.org
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Ortho-agoog
Eva Baisier
eva.baisier@fracarita.org

Hasselt/Turnhout-Mortsel
•
afrit nr. 18: Mortsel, Wijnegem, Antwerpen, Deurne
•
volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
•
aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje

Sa

Zorginhoudelijk coördinator
Ilse Desmet
ilse.desmet@fracarita.org

PZ CAMPUS AMEDEUS

PZ CAMPUS AMEDEUS

PZ CAMPUS ALEXIANEN

vzw DE LINK

vzw DE VLIERING

PVT CAMPUS DE WIJNGAARD

PVT CAMPUS DE LIEREMAN

PVT CAMPUS WAESDONCK

PVT CAMPUS DEN HEUVEL

info@multiversum.care • www.multiversum.care
De organisatie behoort tot
de vzw provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 te 9000 Gent

Knoop
Verstandelijke beperking

Knoop

Verstandelijke beperking
DOELGROEP
We richten ons tot (jong)volwassenen met
een verstandelijke beperking en bijkomend
psychische en/of gedragsproblemen.

ZORGVISIE
We bieden een duidelijk gestructureerd
ortho-agogisch leefklimaat met aandacht
voor een behandeling op maat.
Samen met de patiënt en netwerk stellen we
een behandelplan op. Medicatie zien we als
hulpmiddel om, zo nodig, de behandeling te
ondersteunen.
Een opname is een tijdelijke fase in het leven
van een patiënt. Gedeelde zorg is hierbij
cruciaal. We streven dan ook naar intensieve
samenwerking met andere partners.

Binnen de behandeling staan volgende
zaken centraal:

Tot rust komen

Nieuwe vaardigheden leren
‘Ik word altijd zo snel kwaad. Ik wil mezelf
leren beheersen.’

ZORGORGANISATIE
We bieden zowel voltijdse behandeling
(54 bedden) als behandeling (5 plaatsen)
in daghospitalisatie.

‘De opname zorgde ervoor dat ik minder
last had van stress.’

We bieden diverse therapieën aan, zowel
verbaal als non-verbaal. Hierin leren
patiënten nieuwe vaardigheden en werken
ze aan hun zelfvertrouwen.

Een opname biedt de patiënt en zijn netwerk
tijdelijk rust. We streven naar het vinden van
structuur en regelmaat, en dit op het tempo
van de patiënt.

De relatie hulpverlener - patiënt is cruciaal.
Veranderingen vinden plaats als beide
personen hun inbreng hebben.

Knoop 1A:
• Gesloten opname en behandeling
• Intensief Psychiatrische Zorg (IPZ)
• Crisisopname
• Diagnosestelling

Opnieuw greep krijgen op het
leven

Knoop 1B:
• Heropname
• Crisisopname

Van daaruit is het mogelijk om in therapie
aan behandeldoelstellingen te werken.

Beeldvorming
‘Ik heb in opname veel geleerd over mijn
eigen.’
Handelingsgerichte diagnostiek staat bij ons
centraal: wat moeten we weten en waarom
moeten we dat weten?
Hierbij hebben we altijd aandacht voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van onze
patiënt. Wat kan iemand en wat kan hij/zij
aan?
De zoektocht naar een betere afstemming
tussen de noden en behoeften van de
patiënt en zijn netwerk staan hierin centraal.
We werken in een multidisciplinair team
met aandacht voor de verschillende
levensdomeinen van de patiënt. Deze is
immers meer dan zijn/haar storend gedrag.

‘Ik voelde mij vaak uitgesloten! Ik wil
kunnen praten met iemand als ik het
moeilijk heb. Dan blijf ik niet met mijn
problemen zitten.’
We vertrekken vanuit een basishouding van
respect voor de integriteit, tolerantie voor
het anders denken van de patiënt, echtheid
en empathie.
Hierbij bieden we gradueel ruimte voor
het ontplooien van eigen initiatieven
en het maken van keuzes. We besteden
veel zorg aan de overgang van binnen
het centrum naar buiten. Hierbij is er
specifieke aandacht voor wonen, werken,
dagbesteding, nazorg, …
Gedeelde zorg en zorgcontinuïteit zijn
hierbij cruciaal.

Volgende modules zijn aanwezig op
Knoop:

Knoop 2A:
• Open opname en behandeling
• Herstelmodule
• Crisisopname
• Diagnosestelling
Naast het residentiële luik organiseren
we binnen het cluster verstandelijke
beperking ook nog het GAUZZ-project,
Outreach en crisiszorg en Onada. Van
deze 3 werkingen zijn aparte folders
verkrijgbaar. Wil je een van die folders,
neem dan contact op met één van de
contactpersonen - achteraan deze folder.

LOCATIE
Psychiatrisch Centrum Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel

