


Welkom 

Korte voorstelling  
Toelichting bouwwerken  

Vragen en drankje  



Multiversum: onze betekenis 

Er is niet één perspectief op het universum, het heelal of de 
wereld. Er bestaat ook geen universele mens. Elke mens is uniek 
en heeft een eigen perspectief op het leven en de wereld. 
Binnen Multiversum komen vele werelden samen.   
 
Werken met mensen voor mensen betekent een ontmoeten van 
vele werelden met hun eigen kleur, rijkdom en geschiedenis. 
Vanuit een fundamenteel respect voor ieders levensverhaal en 
de specifieke leefwereld van éénieder staan we voor 
herstelondersteunende zorg en behandeling op maat.  
 

 
 



Multiversum staat voor: 
Het PC Multiversum 

 
Psychiatrisch ziekenhuis 

Psychiatrisch verzorgingstehuis 
 

& 
 

Vzw De Link 
Vzw De Vliering 



Missie 

Het nieuwe psychiatrisch ziekenhuis kiest ervoor zich in 
de toekomst te profileren als een gespecialiseerde 
zorgvoorziening voor de behandeling van mensen met 
ernstige psychiatrische aandoeningen. 

 



Specialisatie 

= het ontwikkelen van specifieke competenties, 
expertise en ervaring gericht op het bieden van 
behandelprogramma’s voor specifieke doelgroepen 
of behandelmodellen 

 
= korte opnames 

crisis en bed op recept (BOR) 
vermaatschappelijking: mobiele teams 
• crisisteam 2a, MCTA 
• team 2b, MTA De Link en de Vliering 



Behandeling 

is specifiek binnen de context van geestelijke 
gezondheidszorg breed te bekijken 
 
is gericht op: 
• Het klinisch herstel 
• Het herstel van mensen op voor hen relevante 

(brede) levensdomeinen (rolfunctioneren, 
waardevolle dagvulling, zelfbeeld,..) 



Campus Alexianen (Boechout) 
 

•  CADENZA 
CLUSTER DUBBELDIAGNOSE EN VERSLAVING:  
Afdelingen Cadenza 1 tot en met 6 

 

•  deStudio 
CLUSTER PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN:  
dagziekenhuis 



Campus Amedeus (Mortsel) 
 

•  Intro 
CLUSTER ALGEMENE PSYCHIATRIE: Afdelingen Intro 1 en 2 
 

•  Narrante  
CLUSTER PSYCHOSE: Afdelingen Narrante 1 tot en met 4 

 

•  Intermezzo  
CLUSTER OUDEREN: Afdeling Intermezzo 

 



 
•  mArquee  

CLUSTER ADOLESCENTEN:   
Afdelingen mArquee 1 en 2 

 
•  Knoop  

CLUSTER VERSTANDELIJKE BEPERKING:  
Afdelingen Knoop 1 en 2, en GAUZZ 



Enkele elementen   

  
• Vrijwillige en gedwongen opnames 

 
• Opnamecijfers  

 
• Open en gesloten werking  

 
• Vrijheidsbeperking  
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