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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 2
Intro 2 is een gesloten opnameafdeling met 21 bedden. Wij 
werken zoveel mogelijk via het HIC model (High & Intensive 
Care), waarvoor onze afdeling is opgesplitst in een Intensive 
Care gedeelte (IC) en een High Care gedeelte (HC).
Daarnaast zetten wij maximaal in op nabijheid en contact 
met de patiënt, om op deze manier herstel te bevorderen.

VOOR WIE
Intro 2 is een opnameafdeling voor mensen met een 
psychiatrische problematiek die op één of andere 
manier beveiliging nodig hebben, omwille van een acute 
crisissituatie. Opname op Intro 2 kan via een wettelijke 
procedure of op vrijwillige basis.

HET DOEL VAN DE BEHANDELING
Tijdens de opname op Intro 2 proberen wij mensen rust te 
bieden en hen opnieuw te stabiliseren na een crisis.
Daarnaast geven wij hen opnieuw structuur en proberen wij, 
indien nodig, hun dag-nachtritme te herstellen. Verder doen 
wij gedurende de opname aan diagnose en indicatiestelling, 
onder andere door samen met de patiënt, zijn omgeving en 
ambulante behandelaars op zoek te gaan naar wat er aan de 
hand is.

VERSCHILLENDE MODULES EN BEHANDELDUUR
Onze afdeling is onderverdeeld in een Intensive Care 
gedeelte (IC) en een High Care gedeelte (HC).

• Op de IC wordt intensievere zorg geboden, onder 
andere door meer nabijheid, minder prikkels en meer 
individuele begeleiding. Dit gedeelte is vooral voor 
personen die tijdelijk extra beveiliging nodig hebben en 
het groepsleven minder aankunnen. 

• De HC biedt plaats aan 20 patiënten en is vooral 
gericht op het herwinnen van de regie over het 
dagelijks leven. Er is een uitgebreid therapieprogramma 
dat in groep gevolgd kan worden. Geleidelijk aan neemt 
de patiënt zijn autonomie meer en meer op. 

Bij opname wordt er ingeschat of de patiënt start op de IC 
of op de HC. Tijdens de opname zijn bewegingen in beide 
richtingen mogelijk.

We richten ons op een opnameduur van 2 tot 3 weken.

BEHANDELTEAMS
Op Intro 2 werkt een multidisciplinair behandelteam dat 
bestaat uit een psychiater, een coördinator, psychologen, 
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en therapeuten 
(ergotherapeut, bewegingstherapeut en muziektherapeut).

BEHANDELVISIE EN BEHANDELKLIMAAT
Wij streven ernaar om de patiënt opnieuw te stabiliseren 
door het bieden van rust, structuur en nabijheid. Wij 
werken ondersteunend en streven naar zorg op maat.

Wij hechten erg veel belang aan de vertrouwensrelatie 
met de patiënt en proberen zoveel mogelijk 
onderhandelend te werken. Gedurende de opname bieden 
wij laagdrempelige therapie die toegankelijk is voor 
iedereen. We kiezen ervoor om de context van de patiënt 
zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken via 
zorgafstemmingsgesprekken en familiegesprekken.

AANMELDING
Wie
Een doorverwijzing naar Intro gebeurt door een 
professionele hulpverlener. Deze kan telefonisch contact 
opnemen met een medewerker van de cluster algemene 
psychiatrie. Na aanmelding wordt bekeken welke 
zorgvorm binnen Multiversum het meeste aangewezen is.

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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