OOK JOUW VERHAAL TELT... IN MULTIVERSUM
Stageplaatsen 4de jaar bachelor verpleegkunde

Samen met Multiversum
blijven ontwikkelen om zo je
beste zelf te worden.
Fijn om te werken waar je
je thuis kan voelen.

Een kleurrijke omgeving
voor kleurrijke mensen.

Werken in Multiversum betekent voor mij persoonlijk: boeiende,
uitdagende, gevarieerde job met voldoende kans voor eigen
accenten/inbreng. Verhalen van mensen blijven gewoon boeien
en met patiënten en hun familie zoeken naar manieren om hun
leven terug in handen te nemen/terug op het juiste spoor te
krijgen geeft mij veel voldoening.

Het grootste gevaar om
hier te werken is dat je het
prettig gaat vinden!

Fijn om te kunnen werken
waar je je thuis kan voelen.

Werken in Multiversum is
werken met je hoofd,
groot hart
en handen.

Mee instaan voor het
welzijn van medewerkers is
sowieso een leuke job, dit
kunnen doen in een warme
en betrokken organisatie is
helemaal top!
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INLEIDING

PC MULTIVERSUM
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene psychiatrie (Intro)
Psychosezorg (Narrante)
Adolescenten (mArquee)
Ouderen (Intermezzo)
Verstandelijke beperking (Knoop)/GAUZZ
Persoonlijkheidsproblemen (deStudio)
Verslaving / dubbeldiagnose (Cadenza)
Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT)

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU
•
•
•
•
•
•

Interdisciplinair kunnen samenwerken
Bereid zijn je kennis te delen met teamleden
Mee voorbereiden en actieve deelname aan gesprekken en overleg
Workshops en/of psycho-educatie kunnen geven
Co IB-schap kunnen opnemen
… en meer

WAT BIEDEN WE
•
•
•
•

Gratis parkeermogelijkheid
Een groene omgeving
Vlotte bereikbaarheid
Vormingsmogelijkheden en ontplooiingskansen

CADENZA
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DOELGROEP
Cadenza biedt een intensieve, specialistische behandeling voor patiënten met een ernstige
verslavingsproblematiek of een combinatie van ernstige verslaving en ernstige andere
psychiatrische problemen (dubbeldiagnose).
CADENZA 1
Cadenza 1 is een gesloten opnameafdeling en crisisunit volgens de principes van het High and
Intensive Care-model (HIC). Deze afdeling situeert zich binnen de intensieve en gespecialiseerde
behandeling die de cluster Cadenza biedt voor mensen met een verslavingsproblematiek of
dubbeldiagnose. De focus ligt op:
•
•
•
•

ontwenning, stabilisatie van crisis, diagnostische oppuntstelling
het ondersteunen en motiveren van doelstellingen om clean te zijn/blijven
exploreren van mogelijke behandeltrajecten
een zorgplan op maat installeren

Voor stagiairs komen veel leermogelijkheden aan bod:
Op Cadenza 1 komen we veel in aanraking met beschermingsmaatregelen. Je leert de verschillen
kennen tussen een vrijwillige en een gedwongen opname.
De gemeenschappelijke factor bij onze doelgroep is dat er sprake is van een gedrags- of
middelenverslaving. Maar er is een grote variëteit aan ziektebeelden of combinaties van
ziektebeelden. Je maakt kennis met deze symptomen en kenmerken.
Ontwenning en stabilisatie is een belangrijk deel binnen onze werking. Je verwerft inzichten in
welk middelengebruik welke gevolgen met zich mee kan brengen en wat belangrijke parameters
zijn in de opvolging.

We voorzien het stukje crisisopvang voor patiënten van buitenaf òf die reeds een traject intern
volgen. Wanneer dit traject belemmerd wordt door een aanwezige crisis, kan een beroep worden
gedaan op Cadenza 1. Een crisis kan zich voordoen op verschillende vlakken: decompensatie
binnen een bipolaire stoornis, acute psychose, verhoogd suïciderisico, doorbreken van een
hervalpatroon, …
Je kan kennismaken met de werking van het IB-schap (Individuele Begeleider voor een
volgpatiënt) en de verschillende stappen binnen de diagnosestelling mee opvolgen. Je leert
mee fungeren als ‘casemanager’ om patiënten te ondersteunen, motiveren en herstelgericht te
werken. Samen met het team en de patiënt werk je mee aan een individueel zorgplan op maat
om in de toekomst een dergelijke crisis te voorkomen.
Ook verpleegtechnische handelingen kan je hier oefenen zoals: bloednames, intramusculaire
inspuitingen, wondzorg, afname ECG’s, parametercontroles, … Daarnaast kan je verder
kennismaken met verschillende psychofarmaca. Je leert observeren en rapporteren.
We verwelkomen jou graag op Cadenza 1 voor een boeiende en leerrijke stage!
CADENZA 2
Hier zijn 3 groepen: A , B en C
Vaak eerste residentiële opname. Diagnosestelling is hier belangrijk.
A. therapieprogramma op basis ACT
B. therapieprogramma op basis ACT (zelfde als bij A)
C. cliënten met beperkter netwerk en hand in hand begeleiding
Als team van Cadenza 2 willen we je als laatstejaarstudent vooral de mogelijkheid geven om op
de verschillende domeinen te leren van het dagdagelijks functioneren van een verpleegkundige.
Zorgprofessional: in acute en complexe situaties wordt op elk moment verwacht dat je
kan instaan voor een uitstekende patiëntenzorg. Deze situeert zich op zowel lichamelijk als
psychosociaal vlak.
Gezondheidspromotor: je hebt de belangrijke maatschappelijk taak om de mensen aan te
moedigen hun ongezonde levensgewoonte op te geven en gezondheid bevorderend gedrag
te promoten.
Zorgmanager: als teamspeler werk je met andere disciplines samen aan een
gemeenschappelijk doel: het welzijn en de gezondheid van de patiënt. Hiervoor zijn een
aantal specifieke vaardigheden nodig om dit doel te verwezenlijken.
Evidence based handelen: onze patiënten hebben recht op de beste zorg. Hiervoor is het
nodig dat je op de hoogte bent van de recentste wetenschappelijke bevindingen en je deze
kan integreren in de zorg die je biedt.
Manager van zelfontwikkeling: door de snelle evoluties en de gevraagde flexibiliteit in
het werkveld is het belangrijk om blijvend te investeren in bijscholing voor persoonlijke en
professionele groei.

In de praktijk vertaalt zich dat in:
Verpleegtechnische handelingen - psychopathologie – farmacologie
Dit is o.a. zicht krijgen op medicatie, controle, toediening, klaarzetten en meegeven van
medicatie, zicht hebben op pathologie, behandelkeuzes en verpleegtechnische handelingen.
Organisatie: flexibiliteit
Op afdelingsvlak:
Afdelingstaken: overzicht overleg, opnames zowel administratief als praktisch
kunnen afwerken, intake (onder supervisie) + bespreking met arts
Algemene werking afdeling kunnen schetsen (verloop opname, 3 groepen, verschillende
disciplines, …), zicht krijgen op onze visie + hoe we dit in praktijk toepassen. Briefings: aan
psychiater, op overdrachten en team
Op niveau van groepswerking
Dagplanning, weekplanning, bewaken van het groepsklimaat, grenzen aangeven en bewaken,
onderlinge interacties kunnen inschatten en sturen en zicht krijgen op sessies en de
VPK-sessies (mee) kunnen leiden
Teamwerking
Je durft vragen stellen, je kan briefings voorbereiden en geven, teambespreking voorbereiden en
er aan deelnemen, korte mondelinge rapportage, ook op informele momenten, zicht hebben op
het takenpakket van de verschillende disciplines. Samen met andere disciplines overleggen en
afspraken maken om de patiënt een zo goed mogelijk zorgpakket te bieden.
Zelfreflectie
Kritisch kunnen (zelf)reflecteren en terugkoppelen, Initiatief nemen, bewust zijn van de eigen
grenzen een empathische/geïnteresseerde houding aannemen, werken aan zelfstandigheid
IB-schap (onder supervisie)
Individuele gesprekken/begeleiding: formeel en informeel, een behandelplan opstellen,
voorbereiden voor teamvergadering en voorstellen, netwerking: familie, nazorgtraject,
doorverwijzing, …
Leergierig – evoluties volgen – kennis verruimen
Psycho-educatie en familiewerking meevolgen, inhoudelijke vragen stellen en zaken in vraag
stellen, op zoek gaan naar de recente inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot de
aanwezige pathologie
CADENZA 3
Cadenza 3 is een dubbeldiagnose-afdeling. Wij bieden een opname en intensieve behandeling
aan patiënten met een verslavingsprobleem, in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek,
angsten, depressie, trauma, ... (internaliserende en externaliserende problemen; geen
psychose). De afdeling heeft hiervoor een oriëntatiegroep en drie behandelgroepen waarin de
schematherapie de rode draad vormt.
Wat bieden wij aan?
Zelfontplooiing
• Wij van Cadenza 3 willen jou als laatstejaarsstudent vooral de mogelijkheid geven om
jezelf volledig te ontplooien als verpleegkundige op een uitdagende stageplaats.
• Zelf ga je tijdens de stage instaan voor de dagelijkse verpleegkundige taken.
Hierbij ga je ook de taak van individuele begeleider opnemen van een cliënt,
onder het waakzaam oog van je mentor.
• Tijdens je stage leer je een gezond evenwicht te vinden tussen afstand en

nabijheid met de cliënten.
• Op onze afdeling worden veel sessies gegeven door verpleegkundigen.
Als student krijg je de ruimte om hierin te groeien.
Theoretische verdieping
• Je kan hier op onze afdeling jezelf verdiepen in de schematherapie van
Jeffrey Young. Deze therapie wordt nog weinig toegepast in Vlaanderen.
Schematherapie probeert disfunctionele gewoontes te vinden die tijdens
de kindertijd zijn ontstaan.
• Wij willen de beste zorg bieden aan onze cliënten. Hiervoor is het nodig dat je op de 		
hoogte bent van de recentste wetenschappelijke nieuwigheden en je deze kan integreren
in de zorg die je biedt.
• De verpleegkundige handelingen op onze afdeling houden in:
1. Medicatie klaarzetten/nakijken
2. Consulten doen samen met de artsen
3. Bloednames + inspuitingen
4. Mondeling + schriftelijke briefings
5. Zorgplan opstellen op maat van de client
6. Begeleiden van cliënten
7. Zelf therapiesessies geven
8. …
Samenwerking
• Je leert nauw samenwerken in een multidisciplinair team.
• Je staat ook in voor zowel mondelinge als schriftelijke briefings naar
collega’s van het team.
• Bij het opnemen van individuele begeleider ga in de teamvergadering
jouw client naar voren brengen.
• Je gaat de belangen van je client behartigen tijdens de teamvergaderingen.

CADENZA 4
Hier zijn er 3 behandelgroepen:
1. Cad 4A: Dubbeldiagnose (met co-morbiditeit psychose): op deze afdeling krijgen
mensen een behandeling voor zowel hun verslavingsprobleem als hun psychotische
kwetsbaarheid.
2. Cad 4A: Motivatiegroep: mensen die omwille van beperkingen qua motivatie,
vaardigheden, cognities, … moeilijk aansluiting kunnen vinden bij één van onze afdelingen
in het cluster, kunnen hier een voortraject volgen. We trachten hen voor te bereiden om
nadien te kunnen aanpikken bij één van de andere programma’s binnen het cluster.
Hier loopt ook een wetenschappelijke studie: ‘Contingency Management’
(= Beloningsysteem: inspelen op ‘beloningsysteem’ bij cliënten met extrinsieke motivatie)
3. Cad 4B: Voor mensen met een Korsakovproblematiek. Hier gaan we vooral oefenen en
trainen op stabilisatie, structuur, resocialisatie. Het aanleren om met een agenda te werken
staat centraal. We trachten mensen voor te bereiden op een vorm van zelfstandig wonen.
Van de 4de jaarstudenten verwachten we ook:
1.
2.
		
		
		
3.
		
		
4.
		
5.
		

Studenten kunnen binnen de 3 subgroepen stage lopen.
Co-individuele begeleider zijn: studenten gaan samen met hun mentor/-			
verpleegkundige het behandeltraject van patiënten opvolgen: samen instaan voor
verslagen en deze voorbrengen op team, individuele gesprekken houden, mee 		
nadenken over traject, Shared Decision Making, …
Het geven van sessies (een sessie overnemen maar er is ook ruimte voor eigen
ideeën). Het uitdenken en uitwerken van alternatieve ‘methodes’ om een sessie te
geven, vanuit andere didactische hoek.
De laatste week voor de eindevaluatie zal de student 1 week verantwoordelijk zijn 		
voor één doelgroep. Een verpleegkundige zal ‘volgen’ ipv de leiding te nemen.
Andere studenten verpleegkundige (2de of 3de jaars) info geven over verslaving, 		
psychose, behandelaanpak van de afdeling.

CADENZA 5
Binnen deze dynamische afdeling bieden wij je een verdiepende stageplaats aan. Als
dagbehandeling van de cluster Cadenza voorzien wij ambulante behandeling voor personen
met een verslavingsprobleem, al dan niet in combinatie met andere ernstige psychiatrische
problemen (persoonlijkheidsstoornissen, recidiverende angst- en/of stemmingsklachten). Voor
cliënten is er de mogelijkheid om drie tot vijf dagen per week behandeling te komen volgen.
Hierbij wordt gewerkt aan ontwenning, motivatiebevordering en gedragsverandering op
verscheidene vlakken.
Er bestaat de mogelijkheid om, al dan niet in combinatie, stage te lopen binnen twee
zorgeenheden:
•
•

Cadenza 5A: traject voor personen met primaire verslaving op basis van Acceptance and
Commitment Therapy
Cadenza 5B: traject voor personen met zowel verslaving als persoonlijkheidsstoornissen
op basis van Schematherapie

Tijdens deze uitdagende en leerrijke stage zal je als verpleegkundige actief betrokken worden
bij groeptherapeutische sessies, aanvankelijk onder supervisie van je stagementor. Naarmate je
traject vordert, zal je meer ruimte krijgen en is er de mogelijkheid om zelfstandig initiatieven te
nemen. Je zal behandeld worden als volwaardig teamlid waarbij ook jouw inbreng geapprecieerd
wordt. Voor verdere informatie kan je altijd vrijblijvend op kennismaking komen op de afdeling.
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TRAJECTSTAGE
‘PSYCHOSEGEVOELIGHEID’

Met deze innoverende stagevorm bieden we jullie de kans tot een afdeling overschrijdende
stage, met het oog op een verdiepend en duurzaam leertraject. Je loopt stage op 2 werk- en
leerplekken (2x6 weken), die je een aansluitend beeld geven van het hersteltraject bij mensen
met een psychotische kwetsbaarheid. Naast de stagebegeleiding op beide werkplekken zal
een ankerfiguur uit de organisatie samen met jou focussen op verbinding en verdieping van
leerdoelen over de afdelingen heen.
NARRANTE 2 is een open opname- en behandelafdeling binnen het cluster psychosezorg van
het PZ Multiversum. De afdeling heeft 27 residentiële bedden, 4 plaatsen dagbehandeling en de
mogelijkheid tot woontraining in individuele studio’s. Er is ook een specifiek behandelaanbod
voor jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid. De behandeling van de cliënten is
gefundeerd op de herstelvisie en maakt gebruik van Acceptance en Commitment Therapy als
therapeutisch model.
DE LOMMERTE is een open wooneenheid (21 bedden) van PVT Waesdonck binnen het cluster
wonen van het PVT Multiversum. Zelfregie, herstel op maat, inspraak en empowerment vormen
hier de voedingsbodem voor de herstelondersteunende zorg.
Tijdens dit boeiend stagetraject ben je als verpleegkundige present betrokken in het individueel
begeleiderschap van de cliënt en ga je in coproductie actief aan de slag met zijn hersteltraject.
Je krijgt de mogelijkheid om mee vorm te geven aan psycho-educatie, metacognitieve training,
creativiteit als counterframe, mindfullness, woontraining, steunend relationeel handelen (SRH),
enz … Je maakt ook van nabij kennis met de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid in
de zorg.
Kortom: je maakt als student volop deel van het teamleren en leert klinisch redeneren binnen een
open cultuur van feedback en intervisie.

KNOOP
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DOELGROEP
We richten ons tot (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomend
psychische en/of gedragsproblemen.
We bieden voltijdse behandeling, daghospitalisatie en outreach aan.
Volgende modules zijn aanwezig op Knoop en worden aangeboden als afzonderlijk
stagetraject:
•

Knoop 1:
gesloten opname en behandeling intensieve psychiatrische zorg crisisopname
diagnosestelling

•

Knoop 2:
Open (her)opname:
- Behandeling
- Diagnosestelling
- Crisisopname
- Herstelmodule

•

GAUZZ-project:
Opname en behandeling van jongeren met een verstandelijke beperking, autisme en een
bijkomende gedragsstoornissen of / en een zware zorgbehoefte.
- GAUZZ A: kinderen & jongeren van 11 – 16 jaar
- GAUZZ B: jongeren & jongvolwassenen van 16-24 jaar

LEREN VAN ELKAAR
Tijdens een introductiegesprek maken we op een fijne manier kennis met elkaar. We gaan samen
op zoek naar wat voor jou een uitdaging kan zijn binnen onze werking nadat we je interesses en
kwaliteiten hebben afgetoetst. We streven naar een individueel traject op maat van de student,
waarbij verdieping van verschillende thema’s mogelijk is.
•
•
•
•
•
•
•

Netwerken
Multidisciplinaire samenwerking
Uitwerken van projecten aangepast aan actuele tendensen binnen de psychiatrische setting
Ruimte voor zelfontplooiing
Intensief patiëntencontact
Uitwerken van een individueel behandeltraject: van intakegesprek tot ontslag
Kritisch reflecteren in een open sfeer

We willen je ondersteuning bieden bij het vormgeven van jou als verpleegkundige en hopen op
een verdere samenwerking in de toekomst.

TRAJECTSTAGE
‘ALGEMENE PSYCHIATRIE’

05

Dit stagetraject geeft je de gelegenheid ervaringen op te doen binnen de cluster algemene
psychiatrie.
Waar de clusters binnen ons ziekenhuis grotendeels georganiseerd zijn rondom een doelgroep in
het bijzonder, richt de cluster algemene psychiatrie zich tot een heterogene populatie.
Daarbij heeft onze cluster een open en gesloten residentieel aanbod (Intro 1 en 2) én een
extramuraal/mobiel aanbod (mobiele teams MCT en MBT). Op deze manier kan de behandeling
juistdrempelig ingeschaald worden.
Bij elke opnamevraag wordt er immers ingeschat of de behandeling een residentieel (open/
gesloten) kader vraagt of een mobiel (waarbij de behandeling hoofdzakelijk in de eigen
leefomgeving kan plaatsvinden).
Doorheen het verloop van de behandeling wordt er een laagdrempelige/naadloze samenwerking
tussen deze diverse zorgvormen vooropgesteld. Zo wordt een bijzondere continuïteit in
behandeling en behandelaar gerealiseerd.
Als toekomstige collega maak je tijdens je stageperiode deel uit van dit bijzonder opzet en volg
je de toegewezen patiënten doorheen het behandeltraject dat zich binnen en/of buiten het
ziekenhuis kan bevinden.

06

MARQUEE

Opgroeien betekent voor veel jongeren door een intense en verwarrende periode gaan. Het is
een belangrijke periode die de rest van hun leven verder vorm geeft. Dikwijls gaat deze periode
gepaard met strubbelingen, met vallen en opstaan, met groeipijnen … Soms geraken jongeren
zodanig in de knoop met zichzelf en anderen dat er problemen ontstaan waarvoor behandeling
nodig is.
mArquee richt zich naar jongeren van 16 tot 25 jaar met psychische problemen waarbij hun
ontwikkeling verstoord is geraakt. Van bij de start van de behandeling wordt sterk ingezet op
gedeelde zorg en wordt het netwerk van de jongere intensief betrokken. We bieden zowel
behandeling in voltijdse als in daghospitalisatie.
De cluster bestaat uit twee afdelingen, mArquee 1 (1 crisisgroep en 2 behandelgroepen) en
mArquee 2 (3 behandelgroepen), in totaal 35 bedden en 10 plaatsen dagbehandeling. De
jongeren leven samen in verschillende groepen.
Voor de inhoudelijke werking vallen we terug op twee modellen: enerzijds systeemtheorie en
anderzijds nieuwe autoriteit/geweldloos verzet.
Als stagiair maak je kennis met adolescentiepsychiatrie en kan je actief participeren aan alle fases
binnen de behandeling van de jongere en zijn context. Deze laatste (ouders, broers, zussen, …)
maken actief deel uit van de behandeling van de jongere.

TRAJECTSTAGE ‘OUDEREN’
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Intermezzo is een opnameafdeling voor ouderen met psychische moeilijkheden en/
of psychiatrische problemen (zoals acute verwardheid, depressie, pathologische rouw,
middelenafhankelijkheid, cognitieve en gedragsmoeilijkheden, …) die zich op latere leeftijd
voordoen (vanaf 65 jaar) We staan in voor observatie, diagnose en behandeling. De opnameduur
is gemiddeld 3 maanden en kan plaatsvinden op vrijwillige of gedwongen basis.
De afdeling bestaat uit een A gesloten kant en B open kant. Intermezzo A is een
behandeleenheid waar de nadruk ligt op een meer individuele structurerende behandeling in een
meer beveiligd milieu. Intermezzo B is een behandeleenheid waar voornamelijk gewerkt wordt
vanuit een therapeutisch groepsverband. Gezien de doelgroep is er tevens aandacht voor alle
fysieke aspecten en verpleegtechnische handelingen.
We werken interdisciplinair van opname tot ontslag. Uitgaande van de contextuele benadering
en de pijlers: medisch, psychologisch, sociaal en existentieel zorgen wij voor ‘zorg op maat’.
In samenwerking met een WZC De Zavel (Duinstraat 21 – 2060 Antwerpen) krijg je als student
ook de unieke kans om een traject te doorlopen vanuit het PC naar een WZC waardoor je intra
- en extramuraal gaat werken en outreachend samenwerkt met verschillende instanties waarbij
je o.a. leert om een netwerk op te zetten in de thuissituatie en meewerkt als co-begeleiding aan
familiewerking.
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DESTUDIO

WAT IS ‘DESTUDIO’
deStudio biedt intensieve en gespecialiseerde dagbehandeling aan mensen met
persoonlijkheidsproblemen. Er zijn vijf behandelgroepen die verschillen qua behandelinhoud
en qua behandelintensiteit (drie-, vier- en vijfdaagse behandeling). In alle behandelgroepen
wordt gewerkt vanuit hetzelfde evidence-based behandelmodel: de mentaliseren bevorderende
therapie (MBT). Wij verwachten van studenten dat ze bewust voor deze stageplaats kiezen. Op
voorhand je informeren over de MBT-methodiek is dan ook een must. Voor de start vindt er ook
een kennismakingsgesprek plaats waarin wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst.
WELKE LEERKANSEN KAN DESTUDIO JOU BIEDEN
Kennis
• Inzicht in de problematiek van persoonlijkheidsstoornissen: voornamelijk borderline
persoonlijkheidsstoornis en de relatie met hechting
• Inzicht in de methodiek van MBT: een therapie die gericht is op het bevorderen van het
mentaliserend vermogen van patiënten
• Farmacotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
Vaardigheden
• Administratieve taken van de verpleegkundige
• Bijwonen van verschillende therapieën o.a. groepstherapie, beeldende, cognitieve, schrijfen lichaamsgerichte therapie
• Volgen van voor- en nabespreking
• Correct rapporteren van observaties, zowel mondeling als schriftelijk
• Klaarzetten en toedienen van medicatie
• Mee opstellen van signaalplannen
Attitudes
• Discrete omgang met patiëntengegevens, zowel schriftelijk als mondeling
• Ontwikkelen van een open, nieuwsgierige houding zoals vooropgesteld in de
MBT-methodiek
• Op een gepaste wijze in team leren werken

NIEUW!
WONEN & GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG:
IBW MULTIVERSUM – SSEGA
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DOELGROEP
Wonen & Geestelijke Gezondheidszorg: IBW Multiversum – SseGA
Je kan nu ook stage lopen bij SSeGA (Samenwerkingsverband Sociaal Wonen en Geestelijke
gezondheidszorg in Antwerpen). Het operationele team is er voor sociale huurders in nood.
Vereenzaming en verwaarlozing zijn een groot risico.
Het interdisciplinaire team biedt aanklampende zorg waar nodig en ondersteunt mensen in
hun eigen woning en eigen omgeving.
Er wordt ingezet op verbinding en toegang tot gepaste zorg. Het doel is dat huurders
hun woning kunnen behouden en een waardevolle plek vinden in de samenleving.
MEER INFO:
Coördinator:
Tine Lefevre
0495 80 22 95
tine.lefevre@multiversum.broedersvanliefde.be
Zorginhoudelijk coördinator:
Ellen Berghmans
0490 11 15 53
Ellen.berghmans@multiversum.broedersvanliefde.be

SSeGA BIEDT JOU VERSCHILLENDE LEERKANSEN:
Je kan inzicht krijgen in verschillende psychiatrische problematieken en ook de relatie tussen
de psychische kwetsbaarheid en moeilijkheden op de leefbaarheid binnen de wooncontext.
Je gaat samenwerken met sociale diensten van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM)
adhv teamoverleg en ad hoc individuele contacten.
Je krijgt inzicht in de methodiek van bemoeizorg, aanklampend werken en Steunend
Relationeel Handelen (SRH) en ontwikkelt een open, krachtgerichte en presentgerichte
houding. Je neemt deel aan verschillende gesprekken en leert technieken aan eigen aan
bemoeizorg. Je leert inzicht te krijgen in de mate van beslissingsbekwaamheid van cliënten.
Je ervaart het verloop van het traject: verbinding maken en vertrouwen creëren,
indicatiestelling, netwerkopbouw, medicamenteuze behandeling, sociaal, praktische en
emotionele ondersteuning, mee opstellen van signalerings- en crisisplan…
Daarbij leer je administratieve taken uitvoeren, volgt (acute) cliëntbesprekingen en briefings en
leert correct rapporteren van observaties, zowel mondeling als schriftelijk. Je leert tevens een
discrete omgang met patiëntengegevens te hanteren in relatie tot SHM en netwerkpartners,
zowel schriftelijk als mondeling.
Je leert zelfstandig en presentgericht te werken met cliënten in hun thuissituatie en ervaart
het belang en de noodzaak om dit af te stemmen in teamverband.

PZ CAMPUS AMEDEUS

ADRES
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
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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PZ CAMPUS ALEXIANEN

ADRES
Provinciesteenweg 408
2530 Boechout
WEGBESCHRIJVING
Openbaar vervoer
TREIN
Het station Boechout ligt op de lijn Antwerpen-Lier
(dienstregeling: www.nmbs.be).
Om te voet het centrum te bereiken volg je de
Heuvelstraat tot aan de Provinciesteenweg.
Daar sla je rechtsaf tot aan het centrum
(10 minuten).
Auto
De Provinciesteenweg vormt de verbinding
tussen Mortsel en Lier.

PRAKTISCH
Zorggroep Multiversum
Provinciesteenweg 408
2530 Boechout
www.multiversum.care

CONTACTGEGEVENS STAGE

HR-Ontwikkeling
Hedwig Van Schil
03 460 11 61 (campus Alexianen)
03 443 79 47 (campus Amedeus)
hr.ontwikkeling@multiversum.fracarita.org
hedwig.van.schil@fracarita.org

Wil je wat meer info over een van deze stageplaatsen of zoek je nog een andere uitdaging,
kom dan gerust langs of stuur een mailtje...
We helpen je graag verder!

