
CONTACT & INFO

Intermezzo A: 03 443 79 35
Intermezzo B: 03 443 79 37

Zorgmanager
Erik Neirinckx

Psychiater
Dr. Stijn Cleymans 
Dr. Benoit Debandt

Coördinatoren
Rojette Banel
rojette.banel@multiversum.broedersvanliefde.be

Marc Sauwens
marc.sauwens@multiversum.broedersvanliefde.be

Psychologen
Nathalie Bleijs
nathalie.bleijs@multiversum.broedersvanliefde.be

Kathleen Stessens
kathleen.stessens@multiversum.broedersvanliefde.be

Annick Vanwesenbeeck
annick.vanwesenbeeck 
@multiversum.broedersvanliefde.be

Maatschappelijk werkers
Nancy De Weerdt
T 03 444 99 71
nancy.deweerdt@multiversum.broedersvanliefde.be

Lesley Deramaut
T 03 443 79 57
lesley.deramaut@multiversum.broedersvanliefde.be
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ZORGGROEP MULTIVERSUM  
PZ CAMPUS AMEDEUS
Deurnestraat 252 • 2640 Mortsel
info@multiversum.care • www.multiversum.care

WEGBESCHRIJVING 
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: afrit 3 Borgerhout
• Hasselt/Turnhout-Mortsel: afrit 18 Mortsel, 

Wijnegem, Antwerpen, Deurne
Volg de pijlen Antwerpen Luchthaven.
Aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje.
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VOOR WIE
Intermezzo is een afdeling voor ouderen (vanaf 65 
jaar) met psychische moeilijkheden en/of 
psychiatrische problemen (zoals acute 
verwardheid, depressie, pathologische rouw, 
middelenafhankelijkheid, cognitieve en 
gedragsmoeilijkheden, …). We staan in voor 
observatie, diagnosestelling en behandeling.

We willen op de afdeling een observatie- en 
behandelmilieu aanbieden waar voldoende plaats 
is voor rust, veiligheid, geborgenheid, open 
communicatie en gezelligheid. Dit gebeurt in een 
aangepaste omgeving met duidelijke structuur. 
Patiënten worden gemotiveerd om deel te nemen aan 
allerlei (therapeutische) activiteiten.

ZORGAANBOD
We kijken vanuit vier invalshoeken, die elkaar continu 
beïnvloeden en die wij graag samen verkennen:

• Medisch-psychiatrisch inclusief aandacht en zorg  
voor lichamelijke problemen. 

• Psychologisch: we beschouwen elke mens als 
individu met zijn eigen waarden, levensverhaal 
en manier van omgaan met belangrijke 
levensgebeurtenissen en/of psychiatrische en 
psychologische problemen.

• Sociaal: de patiënt maakt deel uit van een familie 
en een bredere context waarin verschillende 
invloeden een rol spelen.

• Existentieel: het ouder worden brengt heel 
wat thema’s zoals eindigheid van het leven, 
autonomie, afhankelijkheid en zingeving in 
beweging. 

De behandeling wordt aangeboden in voltijdse 
hospitalisatie of daghospitalisatie.

BEHANDELAANBOD
Op Intermezzo A ligt nadruk op het aanbieden van 
een individueel structurerende behandeling in een 
meer beveiligd milieu.

Op Intermezzo B wordt voornamelijk gewerkt vanuit 
een therapeutisch groepsverband.

Het behandelaanbod is georganiseerd in 
verschillende fases.

Tijdens de kennismaking en oriëntatie streven we 
ernaar een zo ruim mogelijk beeld te krijgen van de 
patiënt en 
zijn omgeving om zo tot een diagnose te komen.

Na het stellen van een diagnose wordt met het 
multidisciplinair team een individueel behandelplan 
opgesteld, rekening houdend met verwachtingen en 
wensen van patiënt en familie. We streven naar een 
behandelperiode van 1 tot 3 maanden, afhankelijk van 
de zorgnoden. Tijdens de behandeling wordt samen 
met de patiënt gewerkt aan de voorbereiding op 
ontslag. Indien aangewezen gaan we samen op zoek 
naar de meest geschikte woonvorm na ontslag.

Afhankelijk van de noden van de patiënt bestaat het 
multidisciplinaire behandelaanbod uit:

• individueel: farmacotherapie, individuele 
psychotherapie, gesprekken met psycholoog 
en individuele begeleider, ergotherapie, 
kinesitherapie, begeleiding bij ADL (Activiteiten 
Dagelijks Leven), exploreren van de invulling van 
de vrije tijd, begeleiding door maatschappelijk 
werker (vb. sociale administratie, mee exploreren 
van toekomstmogelijkheden), ...

• in groep: groepspsychotherapie, relaxatie, 
kooktherapie, cognitieve training, 
reminiscentie, bewegingstherapie, ROT 
(realiteitsoriëntatietraining), muziektherapie, 
vrijetijdsgroep, ... 

Ook na ontslag of als alternatief voor opname 
kunnen mensen nog op verschillende manieren 
begeleid of opgevolgd worden:

• poliklinische opvolging bij psycholoog of 
psychiater

• ondersteuning in de thuissituatie via het mobiel 
team en/of thuisverpleging

• ondersteuning bij het invullen van de vrije tijd 
(dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, 
VLAS, OKRA, …)

AANMELDING
Een vraag tot opname kan gebeuren door de 
persoon zelf, de familie of een verwijzer. Dit kan 
tijdens weekdagen (9 u - 16.30 u) via het nummer 
03 450 99 95. Na aanmelding wordt bekeken welke 
zorgvorm het meeste aangewezen is.

Buiten de kantooruren en tijdens het weekend of op 
feestdagen kan voor dringende aanmelding gebeld 
worden naar het onthaal van campus Amedeus op
03 440 68 50.
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