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Multiversum in de pers 

In De Morgen start een reeks over de Psychiatrie in Vlaanderen, gebaseerd op de auditrapporten. Ook 

de psychiatrische centra Sint-Amedeus Mortsel en Broeders Alexianen Boechout, sinds 1 januari 

gefuseerd tot Multiversum, worden daarin besproken.  

Multiversum beschouwt de auditrapporten (PZ Broeders Alexianen en PZ Sint-Amedeus) als een 

hefboom om de werking op het vlak van patiëntveiligheid en kwaliteit te optimaliseren. Urgente 

tekortkomingen zoals de medicatiedistributie, de toegankelijkheid van de ombudspersoon en kleine 

infrastructurele tekortkomingen aan de afzonderingsruimtes werden direct aangepakt, zoals in de 

opvolgingsverslagen erkend werd.   

Binnen het proces van voortdurende bijsturing en kwaliteitsverbetering werd nog voor de fusie 

ingestapt in een accrediteringsproces met NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).  

Binnen het zorgstrategisch plan kiezen we er “uitdrukkelijk voor om vrijheid beperkende 

maatregelen zoveel mogelijk te beperken”. In de nieuwe werking voor adolescenten (16 - 25 jaar) is 

er geen afzonderingsruimte meer, maar is er gekozen voor een open klimaat en het Nieuwe 

Autoriteits-model van Haim Omer.  

Bij sommige verbeteringen stoten we op een spanningsveld: 

’s Nachts kan de verpleging nu een beroep doen op een mobiele equipe. Maar het blijft moeilijk om 

met de bestaande middelen te voldoen aan de wettelijke normen ’s nachts zonder het therapeutisch 

aanbod overdag te hypothekeren. De Vlaamse overheid legt de normen vast en de federale overheid 

voorziet de nodige middelen, maar die budgetten volgen de normen niet.  

Het suïcidebeleid is een terechte bezorgdheid en er is onmiddellijk een werkgroep opgericht voor 

deze moeilijke materie. Het blijft een delicaat evenwicht tussen het opleggen van dwangmaatregelen 

bij een risico op zelfdoding en het werken aan het herstel van de patiënt door het opnieuw opnemen 

van zijn autonomie. Onze zorgrelatie met, en nabijheid tot de patiënt zijn belangrijke instrumenten.  

De auditrapporten vindt u op onze website www.multiversum.care. 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jan Bogaerts, algemeen directeur Multiversum,  

03 440 68 50 – jan.bogaerts@fracarita.org. 
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