
Zorggroep Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
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PRAKTISCH

Je kunt je aanmelden bij Onada door te bellen 
naar het nummer 0472 30 79 27 of door een 
mail te sturen naar  
onada@multiversum.fracarita.org.

De ondersteuning die we bieden, is gratis. Alle 
gegevens worden op een vertrouwelijke manier 
behandeld.

CONTACT

Onada
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
03 440 68 50  - 0472 30 79 27

CONTACTPERSONEN

Joyce Heylen
Ines Goossens 

OPENINGSUREN

Onada is bereikbaar op maandag, 
dinsdag, donderdag (hele dag) en op 
woensdagvoormiddag.

Onada is een intersectoraal samenwerkingsverband tussen de 
sectoren zorg voor personen met een handicap, de geestelijke 
gezondheidszorg, jongerenwelzijn en het CAW, gevestigd in 
Multiversum, met het CAW als samenwerkende partner.

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 plan
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WIE KOMT IN AANMERKING?

Wij bieden ondersteuning aan personen met 
gedrags- en/of psychiatrische problemen en

• een verstandelijke beperking
• en/of autismespectrumstoornis (ASS)
• of een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

die zich in een vastgelopen situatie bevinden.

We richten ons binnen Onada op kinderen, 
jongeren en volwassenen die in de provincie 
Antwerpen wonen.

HOE ONDERSTEUNEN WIJ JOU?

We gaan in gesprek met jou en, als je dit 
ook wilt, familie, vrienden, begeleiders of 
hulpverleners.

We vragen jouw gegevens op, observeren je 
situatie, schakelen externe consulenten  
in, … Al deze informatie verwerken we tot één 
verslag, de beeldvorming.

Om tot een goed advies te komen 
organiseren wij een overleg met meerdere 
consulenten, het consulententeam. 
Consulenten zijn professionele hulverleners, 
werkzaam binnen verschillende sectoren 
zoals de gehandicaptenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg, onderwijs, ... Zij denken mee 
na vanuit hun kennis, ervaringen, … en geven 
adviezen.

Na het consulententeam plannen we één of 
meerdere opvolgingsgesprekken om samen 
met jou, je omgeving en de hulpverlener die 
je begeleidt, de adviezen om te zetten in de 
praktijk.

Herken je jezelf in deze verhalen? 
Neem dan contact op met Onada!

‘Niet 
alleen thuis, 

maar ook op school geraakt 
onze 18-jarige zoon met een licht 

verstandelijke beperking snel boos door 
reacties van anderen, grenzen, …

Zijn frustraties werkt hij uit op zijn omgeving door te 
schelden, te stampen of materiaal stuk te maken.

Een crisisopname in de psychiatrie brengt even rust bij 
hem en in het gezin. Maar we botsen nog op dezelfde 

problemen: hoe kan hij omgaan met zijn frustraties en hoe 
kunnen we hem als ouders helpen en het thuis terug 

aangenamer maken?

De sociale dienst van de psychiatrie verwijst 
ons door naar Onada. In overleg met 

onze zoon zetten we de stap voor 
een aanmelding.’

‘Ik ben een 
35-jarige man met autisme 

en woon zelfstandig. Een ambulante 
dienst ondersteunt mij hierin.

Soms heb ik geen vat op de wereld en trek ik mij 
volledig terug.Ik laat dan niemand toe in mijn studio.

Op andere momenten leef ik tot het uiterste en telt een dag te 
weinig uren: werken, cafébezoek, gokken, feesten,  

gamen, … Tijdens deze periodes verwaarloos ik het contact met 
mijn begeleidster.

Mijn moeder is erg bezorgd, ze herkent dit gedrag van 
vroeger. Na een gesprek met mijn begeleidster deden we een 

aanmelding bij Onada.

We willen graag een duidelijker beeld krijgen van 
het onderliggende probleem. We willen ook 

weten welke manier van ondersteunen 
het meest geschikt is tijdens deze 

moeilijke periodes.’

Ervaar je moeilijkheden in het dagelijkse leven? Wil je weten wat  
      er aan de hand is? Zoek je naar een  
       manier om er mee om te gaan?


