
CONTACT & INFO

De Lommerte
T 03 443 79 40

Coördinator: Werner Boon
werner.boon@multiversum.broedersvanliefde.be

Zorginhoudelijk coördinator: Kathleen Voorspoels
kathleen.voorspoels@multiversum.broedersvanliefde.be

Maatschappelijk werker: Karen Peeters 
karen.peeters@multiversum.broedersvanliefde.be
T 03 320 06 45 
T 03 460 14 52

Gloed 1 + 2
T Gloed 1 03 443 79 27
T Gloed 2 03 443 77 46

Coördinator Gloed 1 + 2: Luc Ceulemans  
luc.ceulemans@multiversum.broedersvanliefde.be

Zorginhoudelijk coördinator Gloed 1: Lieselotte Van Belle
lieselotte.vanbelle@multiversum.broedersvanliefde.be

Maatschappelijk werker Gloed 1 + 2: Leen Janvier  
leen.janvier@multiversum.broedersvanliefde.be 
T 03 444 99 70

De Fonkel
T 03 443 79 36 

Coördinator: Patrick Van Asch
patrick.vanasch@multiversum.broedersvanliefde.be

Zorginhoudelijk coördinator: Emiel Nelissen
emiel.nelissen@multiversum.broedersvanliefde.be

Maatschappelijk werker: 
Leen Janvier  
leen.janvier@multiversum.broedersvanliefde.be 
T 03 444 99 70

Psychiater Waesdonck
Dr. Tine De Ridder  
tine.deridder@multiversum.broedersvanliefde.be

PVT WaesdonckZORGGROEP MULTIVERSUM  
PVT WAESDONCK
Waesdonckstraat 2/3 • 2640 Mortsel
info@multiversum.care • www.multiversum.care

WEGBESCHRIJVING 
Openbaar vervoer
TREIN
• Station Mortsel-Deurnesteenweg
• Station Mortsel
BUS
• Lijn 33 - 51 - 52 - 53: halte voor het ziekenhuis
• Wandelafstand (via domein ziekenhuis): 15 min.
Auto (via Waesdonckstraat)
Via de ring rond Antwerpen
• op de ring afrit Borgerhout
• volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
• na de luchthaven: aan rond punt 3de afrit, 1ste straat 

links
Via Mortsel-centrum
• Via Deurnestraat: na psychiatrisch ziekenhuis, 1ste straat 

rechts

ZORGGROEP MULTIVERSUM
PVT Waesdonck
Waesdonckstraat 2
2640 Mortsel
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“Herstel is een uniek, persoonlijk proces 
waarin iemand de draad weer probeert op te pakken 

en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven.”
(W. Anthony)

PVT Waesdonck wil een warme woonomgeving bieden 
waar bewoners, hun familie en vrienden, vrijwilligers en 
woonbegeleiders elkaar authentiek ‘ont-moeten’. Een plek 
waar veiligheid, geborgenheid en gezelligheid hand in hand 
gaan met respect voor ieders eigenheid.

Voorop in de zorg staat het aanwenden en uitbouwen van 
de aanwezige capaciteiten en het leren omgaan met de 
blijvende psychische kwetsbaarheid. Zorg op maat, inspraak, 
participatie, respectvolle bejegening en empowerment 
vormen de sleutelbegrippen van de herstelondersteunende 
zorg binnen het PVT.

VOOR WIE
Gloed 1 is een semi-gesloten wooneenheid voor 10 
bewoners met een ernstige psychische kwetsbaarheid.  
De woonbegeleiding kenmerkt zich door veel structuur en 
nabijheid en hoge mate van bemoeizorg. We laten ons ook 
inspireren door een crustatieve benadering.

Gloed 2 biedt een open woonmilieu aan 30 bewoners met 
een langdurige en complexe psychische kwetsbaarheid. 
Enerzijds een leefeenheid van 20 bewoners die nog 
geregeld instabielere periodes doormaken, waarbij de 
psychische gevoeligheid zich vaak toont in externaliserend 
gedrag. Anderzijds een module “Kanswonen” van  
10 bewoners die kunnen toewerken naar zelfstandigheid  
op de verschillende levensdomeinen.
 

Wooneenheid De Lommerte  bestaat enerzijds uit een 
open leefeenheid voor 20 bewoners die hun eigen pad 
naar herstel bewandelen in omgang met hun psychische 
gevoeligheid.  De begeleidingsfocus ligt op zelfregie en 
onderhandelde zorg. Anderzijds is er een groepswoning  
van 6 bedden  waar we streven naar maximale inspraak  
en minimale bemoeizorg. De woonbegeleiding kenmerkt 
zich hier door toezicht op afstand.

Wooneenheid De Fonkel bestaat uit enerzijds een  
semi-gesloten leefeenheid voor 9 bewoners die vaak 
nood hebben  aan hand in hand begeleiding, structuur en 
toezicht van nabij. Hier laten we ons sterk inspireren door 
de crustatieve zorg. Anderzijds is er een open leefeenheid 
voor 15 bewoners. De begeleiding kenmerkt zich hier 
door toezicht op afstand bij bewoners met een wisselend 
toestandsbeeld maar  waarbij het toezicht snel en soepel 
kan opgeschaald worden.

HERSTELVISIE
Centraal in de zorg staat de bewoner en zijn uniek 
herstelproces. Vertrekkend vanuit het persoonlijk 
levensverhaal van de bewoner gaan we samen op zoek naar 
het herwinnen van zelfregie. De woonbegeleiding neemt 
hierbij een herstelondersteunende rol aan met oog voor 
zowel persoonlijk, klinisch als maatschappelijk herstel.
PVT Waesdonck wil dan ook een kansrijke omgeving bieden, 
waar bewoners de tijd en ruimte krijgen om op hun eigen 
tempo hun hersteltraject vorm te geven.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de triadische zorg, 
waarbij een nauwe samenwerking tussen de bewoner, het 
team en zijn netwerk wordt gerealiseerd. Dit netwerk wordt 
in samenspraak met de bewoner actief betrokken bij het 
herstelproces.

Zo zijn er jaarlijks verschillende familiale ontmoetings-
momenten waarbij we een beroep kunnen doen op 
het enthousiasme van de Waesdonckraad, bestaande 
uit geëngageerde familieleden, vrijwilligers en 
woonbegeleiders.

Het verblijf in PVT Waesdonck is doorgaans langdurig, 
maar niet definitief. Wanneer de psychiatrische 
problematiek naar de achtergrond verdwijnt of de 
somatische zorg primeert, gaan we - in dialoog met 
bewoner en familie - op zoek naar een meer aangepaste 
zorgsetting.

NETWERK
PVT Waesdonck maakt deel uit van het Netwerk SaRA 
voor de regio Antwerpen. Samen met PVT Den Heuvel, 
PVT De Wijngaard, 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.
 

PVT Waesdonck


