WEGBESCHRIJVING

Van aanmelding tot behandeling

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

Bij voorkeur gebeurt een opname na een
intakegesprek. Dringende opnamevragen
worden snel behandeld.
Een vraag tot opname wordt bij
voorkeur telefonisch gesteld op
het nummer 03 443 79 33.

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

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.

Met de auto
Via de ring rond Antwerpen
•
op de ring afrit Borgerhout
•
volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
•
aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje
Hasselt/Turnhout-Mortsel
•
afrit nr. 18: Mortsel, Wijnegem, Antwerpen, Deurne
•
volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
•
aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje

Meer informatie
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Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
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Maatschappelijk werkers
•
Stéphanie Muñoz (Narrante 1)
•
Christina Caballero Horillo (Narrante 2)
•
Christine Schrey (Narrante 3)
•
Rina Currinckx (Narrante 4)

ffi

Zorginhoudelijke coördinatoren
•
Kate Van der Meulen (Narrante 1)
•
Greet Thijs (Narrante 3/Narrante 4)
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Psychiaters zorgeenheid
•
Dr. Ward Verbruggen (beleidsarts)
•
Dr. Tine De Ridder
•
Dr. Benoit Debandt
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Coördinatoren zorgeenheid
•
Thijs van Lier (Narrante 1)
•
Geert Vercauteren (Narrante 2)
•
Marc Sauwens (Narrante 3)
•
Patrick Van Asch (Narrante 4)

D

Een vraag voor meer informatie kan
altijd gesteld worden aan onderstaande
contactpersonen via het telefoonnummer van
het onthaal (T 03 440 68 50).
Zorgmanager
•
Jan Wouters

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

Narrante
Psychosezorg

Narrante

Psychosezorg

Narrante is een cluster psychosezorg voor
opname en behandeling. Je kan er terecht
voor voltijdse opname, woontraining,
daghospitalisatie en nazorg. Binnen het
cluster psychosezorg behandelen we mensen
na verwijzing door hun huisarts, ambulante
hulpverlener, vanuit een algemeen ziekenhuis
of op eigen vraag.

VOOR WIE
Een psychiatrische opname is aangewezen
wanneer de huidige levenssituatie onhoudbaar
is of ambulante hulpverlening onvoldoende
ondersteuning biedt. Volwassenen met een
psychotische kwetsbaarheid of een bipolaire
problematiek worden bij ons behandeld in een
zo open mogelijk milieu.

HET DOEL VAN DE
BEHANDELING
Op Narrante richten we ons op stabilisatie
en behandeling van het psychiatrisch
toestandsbeeld. Dit kan in residentiële opname
of daghospitalisatie. We ondersteunen de
mensen in hun herstelproces met als doel een
zinvol leven te leiden, rekening houdend met
een psychische kwetsbaarheid. Hierbij gaat
het zowel om klinisch herstel (= stabilisatie
van het psychisch toestandsbeeld, afname van
symptomen) als persoonlijk herstel (= focus
op groei en het uitbouwen van een zinvol en
hoopvol leven). De focus ligt op het accepteren
wat onveranderlijk is en het aanpakken wat kan
veranderen.

BEHANDELVISIE EN KLIMAAT

BEHANDELTEAMS

De behandeling gaat uit van het
biopsychosociaal model. Er is oog voor zowel
biologische, psychologische als sociale factoren
die een invloed hebben op het ontstaan, de
instandhouding en het herstel van de ziekte.

Iedere afdeling bestaat uit een multidisciplinair
team (psychiater, coördinator, psycholoog,
therapeuten, dienst maatschappelijk werk
en 24-uurszorg) dat de zorg voor de cliënt
opneemt. Wij streven naar zorg op maat
waarbij de cliënt centraal staat.

Het behandelend team werkt met de methodiek
van het Systematisch Rehabiliterend
Handelen, gestoeld op de principes van de
herstelondersteunende zorg. Bijkomend biedt
het ACT-model een kader voor de dagelijkse
behandeling.
We hechten veel belang aan een samenwerking
binnen een ruimer netwerk. Concreet betekent
dit een samenwerking met zowel het familiale
(familie en/of naaste betrokkenen) als
professionele netwerk van de patiënt.

BEHANDELAANBOD
De cluster psychosezorg bestaat uit vier
afdelingen. De therapeutische behandeling
wordt overkoepelend over deze afdelingen
aangeboden. Ze bestaat uit zowel individuele
contacten met leden van een gespecialiseerd
multidisciplinair team als groepstherapieën.
De cliënt staat centraal: in samenspraak met
de cliënt wordt een programma individueel
samengesteld. Hierbij wordt rekening gehouden
met de noden, vragen, verwachtingen en
voorkeuren.
Bovendien beschikt de cluster over enkele
studio’s waar cliënten woontraining kunnen
volgen.

LOCATIE
Psychiatrisch Centrum Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel

