WEGBESCHRIJVING

Van aanmelding tot behandeling

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

Een vraag tot opname kan je zelf stellen,
bij voorkeur gesteund door een verwijzer.
Wanneer er indicatie is voor behandeling op
Narrante 4 krijgen wij je contactgegevens.
Alle opnamevragen die bij onze afdeling
terecht komen, worden de eerstvolgende
werkdag beantwoord. Bij voorkeur wordt
een intakegesprek gepland. Om patiënten en
hun verwijzers te ondersteunen, streven we
naar een minimale wachtlijst voor opname.
Onmiddellijke opname voor crisis vanuit PVT
mits een motivatie van een dokter is mogelijk.

PZ CAMPUS AMEDEUS

Bus
•
Lijn 33 - 51 - 52 - 53:
halte voor het ziekenhuis
Met de auto
Via de ring rond Antwerpen
•
op de ring afrit Borgerhout
•
volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
•
aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje

Aanmelding

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

Voor een opname kan je contact opnemen met
het nummer 03 443 79 33.
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Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
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Maatschappelijk werker
Rina Currinckx, rina.currinckx@fracarita.org
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Zorginhoudelijk coördinator
Greet Thijs, greet.thijs@fracarita.org
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Psychiater zorgeenheid
Tine De Ridder, tine.de.ridder@fracarita.org

et

Coördinator zorgeenheid
Patrick Van Asch, patrick.van.asch@fracarita.org
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Telefoonnummer Narrante 4: 03 443 79 36
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Een vraag voor meer informatie over de open
opnameafdeling kan steeds gesteld worden via
onderstaande contactpersonen.

ffi

Contactpersonen

Sa

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.

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

Narrante 4
Psychosezorg

Narrante 4
Psychosezorg

Narrante 4 is een behandelafdeling binnen het
cluster psychosezorg in een halfopen/gesloten
setting. We beschikken over 25 bedden en 2
crisisbedden (PVT) voor voltijdse opname.
Op Narrante 4 kunnen mensen terecht na
verwijzing vanuit een ander ziekenhuis, vanuit
PVT of vanuit een andere afdeling binnen het
cluster.

VERSCHILLENDE MODULES

BEHANDELVISIE EN KLIMAAT

•

Binnen Narrante 4 laten we ons inspireren door
de herstelvisie:

VOOR WIE?

•

Volwassenen met een psychotische
kwetsbaarheid of een bipolaire problematiek
die langdurend en complex is, kunnen bij ons
terecht. Vanuit hun verhoogde psychische
kwetsbaarheid hebben de cliënten doorgaans
nood aan intensieve begeleiding bij hun
zelfzorg en ondersteuning bij de vaardigheden
van het dagelijks leven. De opname gebeurt
binnen een halfopen/gesloten setting.

HET DOEL VAN DE
BEHANDELING
Op Narrante 4 richten we ons op stabilisatie
en verdere behandeling van het psychiatrisch
toestandsbeeld. Dit gebeurt in residentiële
opname. We ondersteunen de mensen in hun
herstelproces met als doel een zinvol leven te
leiden, rekening houdend met een psychische
kwetsbaarheid. Focus ligt op het accepteren
wat onveranderlijk is en het aanpakken wat kan
veranderen.

Gesloten zorgmodule
De behandeling is langdurend en sterk
structurerend. De aandacht gaat vooral
uit naar de individuele patiënt en zijn
functioneren op zelfredzame, zelfverzorgde
en interactionele activiteiten.
Halfopen zorgmodule
Er wordt gestreefd naar een zorg-op-maatprogramma. De nadruk ligt op het aanleren
en trainen van vaardigheden om te komen
tot resocialisatie naar een beschermde
woonvorm, dan wel PVT. Er wordt aandacht
besteed aan het functioneren van de patiënt
op volgende activiteiten: zelfredzaamheid,
interactie, zelfverzorging, activering,
huishoudelijke en arbeidsgerelateerde taken.

BEHANDELTEAMS
Narrante 4 bestaat uit een multidisciplinair
team (psychiater, coördinator, psycholoog,
therapeuten, dienst maatschappelijk werk en
24-uurszorg) dat de zorg voor de patiënt samen
opneemt. We streven naar zorg op maat waarbij
de patiënt centraal staat.

Herstel is een persoonlijk, uniek proces van
verandering in iemands houding, waarden,
gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen.
Het is een manier van leven, van het leiden van
een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met
de beperkingen die de psychische klachten
met zich meebrengen. Herstellen betreft het
ontgroeien van de gevolgen van de aandoening
en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis
en een nieuw doel in iemands leven.
(Anthony, 1993)
Via medicamenteuze en structurerende
behandeling wordt de nadruk gelegd
op stabilisatie, het verminderen van
de ziekte en het beperken van de
symptomen. Indien mogelijk kan er
dan verder ontwikkelingsgericht op
bepaalde levensdomeinen gewerkt
worden. Er wordt hierbij uitgegaan van
de rehabilitatiebenadering. De groei- en
ontwikkelingsmogelijkheden van de patiënt
worden nagegaan en vervolgens zoveel
mogelijk onderhouden, benut en gestimuleerd.
We streven naar een zo hoog mogelijke vorm
van kwaliteit van leven voor de patiënt, zijn
medepatiënten en de omgeving.
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Psychiatrisch Centrum Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel

