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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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INTRO 1
Intro 1 is een open opnameafdeling. We beschikken over 
17 bedden voor voltijdse opname en 10 plaatsen voor 
daghospitalisatie. Binnen de cluster algemene psychiatrie 
kunnen mensen terecht na verwijzing door hun huisarts, 
ambulante hulpverlener, vanuit een algemeen ziekenhuis, of 
op eigen vraag.

VOOR WIE
Een psychiatrische opname is aangewezen 
wanneer de huidige levenssituatie onhoudbaar is of 
ambulante hulpverlening onvoldoende ondersteuning 
biedt. Volwassenen met diverse psychiatrische 
aanmeldingsklachten kunnen bij ons terecht. Gezien het 
open klimaat van onze afdeling is voldoende zelfdiscipline 
noodzakelijk. In een intakegesprek nemen we tijd om kennis 
te maken en bespreken we wederzijdse verwachtingen.

HET DOEL VAN DE BEHANDELING
Op Intro 1 richten we ons op het stabiliseren van het 
psychiatrische toestandsbeeld. Mensen op korte termijn 
heroriënteren naar hun maatschappelijke leven staat 
centraal. We wensen in onze behandeling steunfiguren uit 
eigen netwerk te betrekken om een groter draagvlak te 
creëren. 

BEHANDELFORMULES
Op Intro 1 bieden we voltijdse opname of daghospitalisatie. 
Op een intakegesprek wordt besproken welke 
behandelformule het meest aansluit bij het leven en de 
problematiek van de patiënt.

VERSCHILLENDE MODULES EN BEHANDELDUUR
De werking van Intro 1 is opgesplitst in 2 zorgmodules met 
verschillende functies. Ons aanbod bestaat steeds uit een 
combinatie van individuele sessies en groepssessies.

Stabilisatieprogramma (3 à 6 weken)
Focus op structuur en stabiliteit, indicatiestelling, 
medicamenteuze oppuntstelling en oriëntatie.

Het groepstherapieaanbod is vooral gericht op het 
structureren van iemands functioneren en het verkennen 
van mogelijkheden en beperkingen om de hulpvraag verder 
te kunnen verfijnen. 
Individuele aanpassingen binnen het programma zijn 
mogelijk. 

In individuele gesprekken nemen we verschillende 
levensterreinen onder de loep. 

De patiënt wordt gemotiveerd om in dialoog met zijn 
netwerk en ons team een passend antwoord te vinden op 
zijn hulpvraag. 

Na 3 weken evalueren we dit proces.
Het antwoord kan zijn:
• een doorverwijzing naar een gespecialiseerde setting 

voor deze problematiek binnen ons ziekenhuis
• een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis
• voorbereiding op ontslag naar huis met of zonder 

ambulante begeleiding

Verdiepingsprogramma (maximaal 12 weken)
Voor deze behandelmodule wordt verwacht dat men kan 
stilstaan bij de eigen gedachten- en gevoelswereld en bereid 
is om concreet aan de slag te gaan. De therapieën vinden 
vooral plaats in groep. 

Hierbij staat steeds het individuele traject van elke patiënt 
centraal. Individueel kan dit verder worden uitgewerkt. We 
staan uitgebreid stil bij welk leven men wenst te leiden, hoe 
dit te bereiken en welke barrières hierbij in de weg staan. De 
aangeboden therapiesessies willen de patiënt ondersteunen 
om contact te maken met de aanwezige sterktes. 

BEHANDELVISIE EN KLIMAAT
Intro 1 heeft een open leefklimaat, waardoor van patiënten 
verwacht wordt dat ze basisverantwoordelijkheden 
kunnen opnemen. De behandelvisie van Intro 1 
heeft een systeemtheoretische geschiedenis. We 
gebruiken specifieke technieken uit ACT (Acceptance 
and Commitment Therapy), als aanvulling op dit 
basisgedachtengoed. We maken veel tijd voor het 
verkennen van context, verbindingen in het leven van 
mensen. We betrekken andere belangrijke mensen uit 
het netwerk van patiënten om tot een meerstemmige 
probleemdefinitie te kunnen komen. We willen 
ondersteunend én structurerend werken, met aandacht 
voor individuele vragen. We bieden een flexibel kader, 
steunend op wederzijds vertrouwen.

AANMELDING
Wie
Een doorverwijzing naar Intro gebeurt bij voorkeur 
door een professionele hulpverlener (huisarts, ambulant 
psychiater, psycholoog, …). Deze kan telefonisch contact 
opnemen met een medewerker van de cluster algemene 
psychiatrie van PC Multiversum (omvat zowel de mobiele 
als residentiële zorgpijler).

Wanneer
Aanmelding mogelijk elke weekdag van 9 u - 16.30 u op 
het nummer 0492 13 47 22. 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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