
CONTACT & INFO

Narrante 1: 03 443 79 33
Narrante 2: 03 443 79 42

Zorgmanager
Erik Neirinckx

Psychiaters
Dr. Ward Verbruggen (beleidsarts) 
Dr. Tine De Ridder

Coördinatoren
Evelyn Van de Vondel (Narrante 1)
evelyn.vandevondel@multiversum.broedersvanliefde.be

Geert Vercauteren (Narrante 2)
geert.vercauteren@multiversum.broedersvanliefde.be

Psychologen
Greet Thijs (Narrante 1) 
greet.thijs@multiversum.broedersvanliefde.be

Sofie Goossens (Narrante 2)
sofie.goossens@multiversum.broedersvanliefde.be

Hanne Verelst (Narrante 2 & polikliniek)
hanne.verelst@multiversum.broedersvanliefde.be

Maatschappelijk werkers
Stéphanie Muñoz (Narrante 1) 
T 03 443 79 52
stephanie.munoz@multiversum.broedersvanliefde.be

Christina Caballero Horrillo (Narrante 2)
T 03 443 77 40   
christina.caballerohorrillo@multiversum.broedersvanliefde.be
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WEGBESCHRIJVING 
Openbaar vervoer
TREIN
• Station Mortsel-Deurnesteenweg: wandelafstand -5 min.
• Station Mortsel: wandelafstand -5 min.
BUS
• Lijn 33 - 51 - 52 - 53: halte voor het ziekenhuis
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
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VOOR WIE
De cluster Narrante bestaat uit twee open afdelingen: 
Narrante 1 en Narrante 2. 
Je kan hier terecht indien je kampt met een psychotische 
kwetsbaarheid en/of een bipolaire stoornis. We richten ons 
op volwassenen (18 +) en hebben ook een specifiek aanbod 
voor jongvolwassenen (18 - 30 jaar).  

We bieden verschillende behandelvormen aan om zo goed 
mogelijk te kunnen inspelen op jouw wensen en noden.
Dit kan in voltijdse opname, daghospitalisatie, nazorg of in 
de polikliniek (consultaties bij de psychiater of psycholoog).

ONZE VISIE
Iedereen heeft een eigen manier van communiceren, eigen 
verwachtingen, krachten en ondersteuningsnoden, daarop 
passen wij de behandeling aan. We houden hierbij rekening 
met wensen en noden op de verschillende levensdomeinen 
(vb. gezondheid, wonen, werk, sociale contacten). Daarom 
nodigen we je steeds uit wanneer jouw individuele 
behandeling besproken wordt. 

Op Narrante werken we volgens de principes van 
herstelondersteunende zorg. We brengen samen jouw 
krachten en kwetsbaarheden in kaart en ontdekken hoe hier 
mee om te gaan. We gaan op zoek naar wat herstel voor 
jou kan betekenen en wat daarvoor nodig is. Graag nemen 
we ook jouw familie, voor jou belangrijke personen en jouw 
andere hulpverleners mee in dit traject. 

Bij jouw behandeling richten we ons op jouw klinisch, 
persoonlijk en maatschappelijk herstel. 
• Klinisch herstel: We werken aan de klachten die jij 

ervaart en die horen bij jouw psychische kwetsbaarheid 
en lichamelijke gezondheid. 

• Persoonlijk herstel: Om je optimale levenskwaliteit te 
bereiken leren we je om de krachten die je hebt in te 
zetten en om te gaan met je kwetsbaarheden. 

• Maatschappelijk herstel: We zetten in op het hernemen 
van sociale en maatschappelijke rollen (vb. vrije tijd, 
familie en vrienden, werk). Samen werken we om 
opnieuw een deel te worden van het maatschappelijk 
leven.

Via ons therapeutisch model Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) geven we jou ook concrete handvaten. Zo 
wordt er stilgestaan bij wat je kan veranderen en bij het 
leren accepteren wat niet voldoende veranderd kan worden.

HOE PAKKEN WE DIT AAN
Op basis van jouw voorkeuren en noden wordt er samen 
een persoonlijk behandelplan en therapieprogramma 
samengesteld.
Dit bestaat onder andere uit gepaste medicatie, individuele 
gesprekken, groepstherapie en workshops. Dit therapeutisch 
aanbod bestaat onder andere uit beweging en sport, 
muziek, ACT-sessies, creatieve sessies en psycho educatie. 

Ons interdisciplinaire team bestaat uit psychiaters, 
psychologen, maatschappelijk assistenten, therapeuten,  
verpleeg- en zorgkundigen, een familiewerker en een 
ervaringsdeskundige.

Naast ons algemeen aanbod hebben wij ook enkele 
specifieke behandelvormen:

Woontraining
Narrante beschikt ook over de mogelijkheid tot 
woontraining in studio’s. 
Wanneer we tijdens de opname merken dat hier nood aan 
is, kunnen we je woonvaardigheden in kaart brengen en 
hier gericht mee aan de slag gaan. Deze woontraining kan 
dienen als voorbereiding op het zelfstandig wonen.

Werking jongvolwassenen (18 tot 30 jaar)
Als jongvolwassene volg je met een tiental 
leeftijdsgenoten een persoonlijk therapieprogramma. Je 
maakt deel uit van een groep leeftijdsgenoten waarbij je 
gemakkelijker aansluiting vindt. Bij deze levensfase komen 
specifieke thema’s op de voorgrond, waarop wij ons 
therapieaanbod en leefklimaat afstemmen. 

De begeleiding zal je extra ondersteunen en aanmoedigen 
om de aangeboden dagstructuur te volgen en geeft 
je de nodige nabijheid tijdens je opname. Je familie 
en steunfiguren betrekken we bij de behandeling en 
we nodigen hen regelmatig uit om samen met jou je 
behandeltraject te bespreken.

Polikliniek
Heb je geen nood (meer) aan een opname, maar 
heb je nog behoefte aan verdere opvolging door een 
psycholoog of psychiater, dan kan dit via de polikliniek. 
We hebben een specifiek aanbod voor personen met een 
psychotische kwetsbaarheid en/of bipolaire stoornis.

AANMELDING
Een aanmelding tot opname gebeurt telefonisch op het 
nummer 03 450 99 92. Dit kan door jou gebeuren, je 
familie, je huisarts of door een andere hulpverlener. Nadien 
volgt bij voorkeur een intakegesprek om je behandelvraag 
zo goed mogelijk in te schatten.

Je kan ons op weekdagen bereiken van 9 u tot 16.30 u.  
Als je ons uitzonderlijk buiten deze momenten wilt 
contacteren, dan kan er gebeld worden naar het onthaal 
van het ziekenhuis op het nummer 03 440 68 50.

Voor consultatie in de polikliniek maak je een afspraak via: 
T 03 443 79 23
M polikliniek@multiversum.broedersvanliefde.be
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