Telefoonnummer PVT Den Heuvel
T 03 460 14 50
Campuscoördinator
Willem Vekemans
willem.vekemans@multiversum.broedersvanliefde.be
Zorginhoudelijk coördinator
Lieselotte Van Belle
lieselotte.vanbelle@multiversum.broedersvanliefde.be
Psychiater
Dr. Luc Lancelot
luc.lancelot@multiversum.broedersvanliefde.be

WEGBESCHRIJVING
Openbaar vervoer
TRAM
•
Je kan met tram 15 rijden tot aan terminus
Capenberg van Boechout. Vandaar is het nog 10
min. stappen tot aan het PVT.
BUS
•
Lijn 51 - 90
•
Stoppen aan PVT Den Heuvel
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Maatschappelijk werker
Karen Peeters
T 03 460 14 52
karen.peeters@multiversum.broedersvanliefde.be

PVT Den Heuvel

ZORGGROEP MULTIVERSUM
PVT DEN HEUVEL
Heuvelstraat 166 • 2530 Boechout
info@multiversum.care • www.multiversum.care
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MULTIVERSUM
PVT Den Heuvel
Heuvelstraat 166
2530 Boechout
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CONTACT & INFO

PVT Den Heuvel
“Wie zijn eigen weg volgt,
verdwaalt nooit”
(Saske van der Eerden)
VOOR WIE
PVT Den Heuvel voorziet in continue begeleiding
voor personen met een langdurige en complexe
psychiatrische kwetsbaarheid. De bewoners op
Den Heuvel beschikken over een grote mate van
zelfstandigheid, maar dienen vaak ondersteund te
worden bij specifieke aspecten van het dagdagelijkse
leven. Daarnaast hebben ze inzicht ontwikkeld in
hun ziekte en weten ze om te gaan met de daarmee
samenhangende kwetsbaarheid. Bewoners beschikken
over een ‘innerlijke ruimte’ om begrip op te brengen
voor de psychische problematiek van medebewoners,
waardoor er een grote mate van betrokkenheid en
wederkerigheid bestaat.
Op Den Heuvel verblijven 34 bewoners, verdeeld over
drie leefgroepen. Indeling binnen de leefgroepen
gebeurt op basis van de specifieke noden van elke
bewoner en de groepsdynamiek die heerst binnen
de drie leefgroepen. Binnen elke leefgroep is er
een zorgzaam en ‘dragend’ woonklimaat vanuit de
onderlinge betrokkenheid tussen de bewoners. Dit
toont zich in het delen van en zich verantwoordelijk
voelen voor de huishoudelijke activiteiten, de
dagopening, samen koken, enz.

HERSTELVISIE
PVT Den Heuvel wil een warme woongelegenheid
bieden, waar het gewone leven en het unieke
hersteltraject van elke bewoner centraal staat. Een
huiselijke plek waar bewoners, hun familie, vrienden en
de woonbegeleiding zich welkom voelen.
Herstelondersteunende zorg vormt de rode draad
in de geboden begeleiding op PVT Den Heuvel. De
bewoner staat binnen deze visie centraal met zijn
levensverhaal, wensen, hoop, kwetsbaarheden en
interesses. Als kansrijke omgeving wil Den Heuvel
de openheid en ruimte bieden opdat elke bewoner
op eigen tempo zijn leven zoveel mogelijk zelf kan
inrichten. Hierbij leggen we vanuit een realistisch
optimisme de nadruk op de krachten van de bewoner,
met erkenning van de aanwezige kwetsbaarheid en
hebben we oog voor de bewoner als mens in zijn
geheel: zijn psychische en lichamelijke beleving,
zijn dagbesteding en zijn sociale omgeving. Deze
holistische visie wordt ondersteund door de expertise
vanuit verschillende disciplines. Daarnaast wordt ook
sterk ingezet op betrokkenheid van het steunnetwerk
van de bewoner.
Het verblijf op Den Heuvel is meestal langdurig, maar
niet noodzakelijk definitief. Door het herwonnen
vertrouwen, het terugvinden van een ondergesneeuwd
verlangen, het op de achtergrond verdwijnen van de
psychiatrische problematiek of het op de voorgrond
treden van somatische zorgen kan de bewoner, samen
met het team en zijn steunnetwerk, zoeken naar de
meest geschikte woonomgeving.

NETWERK
PVT Den Heuvel maakt deel uit van het Netwerk
SaRA voor de regio Antwerpen. Samen met PVT De
Wijngaard, PVT Waesdonck, de Initiatieven Beschut
Wonen De Link en De Vliering staan zij in voor het
aanbod voor specifieke woonvormen waarin zorg
kan worden aangeboden als het thuismilieu of het
thuisvervangende milieu dat niet (meer) kan.
Voor meer informatie over deze woonvormen kan je
terecht op www.multiversum.care.
OPNAMEVRAAG
Opnamevragen kunnen gesteld worden via
onderstaand e-mailadres:
lst.obpvtantw@multiversum.broedersvanliefde.be
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
de opnamecoördinator Willem Vekemans,
willem.vekemans@multiversum.broedersvanliefde.be.

