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OVERIG AANBOD
COACHING EN VORMING VOOR HULPVERLENERS
Wie
Alle hulp- en zorgverleners die een actieve
functie hebben binnen het systeem (gezinshulp,
buurtwerkers, …)
Aanbod
•
informatie over psychiatrische ziektebeelden
•
basishouding en communicatie: Hoe omgaan
met een cliënt met een psychiatrische
problematiek?
•
supervisie: coaching betreffende concrete
casus aan hulpverleners in het werkveld
Tarief
250€ per dagdeel (exclusief verplaatsing)
Contact
Een vraag tot coaching en/of vorming kan gesteld
worden via het algemeen nummer van het Mobiel
Psychiatrisch Team Multiversum.
ADVIES EN WEGWIJS
Wie
Iedereen met een vraag rond advies en wegwijs
binnen onze regio kan telefonisch contact opnemen
met onderstaand nummer:
Zorggroep Multiversum
T 0492 13 47 22
Via
•
•
•

deze weg kan je beroep doen op
telefonisch advies
wegwijs in sociale kaart
advies

Wanneer
Elke werkdag van 9 u - 16.30 u

versie 06/2022

ZORGGROEP MULTIVERSUM
PZ CAMPUS AMEDEUS
Deurnestraat 252 • 2640 Mortsel
info@multiversum.care • www.multiversum.care

ZORGREGIO

V.U. Els Vanheusden, vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent

CONTACT & INFO
Aanmelding via cluster Algemene Psychiatrie:
T 0492 13 47 22

Paars gebied op de kaart wordt bediend door de
Mobiele teams Multiversum.
Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum is actief in
volgende regio:
•
Zuid-Oost-Rand Antwerpen: Mortsel, Boechout,
Edegem, Hove, Kontich, Lint, Borsbeek
•
Antwerpen Zuid: Wilrijk, Hoboken, Kiel (2020)
•
Antwerpen Oost: Deurne, Wommelgem,
Borgerhout (buiten de singel)
•
Antwerpen Centrum: Berchem (buiten de singel)

Mobiel Psychiatrisch Team
Multiversum

Mobiel Psychiatrisch Team
Multiversum
VOOR WIE
Het Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum biedt
behandeling en begeleiding aan mensen van 18 jaar en
ouder (inclusief ouderen (65+)) die in de zorgregio
wonen en door een ernstige en langdurige psychische
kwetsbaarheid ondersteuning nodig hebben op
verschillende levensdomeinen.
DOEL VAN DE BEHANDELING / BEHANDELAANBOD
Mobiel Psychiatrisch Team Multiversum biedt
begeleiding en behandeling aan cliënten in de
thuissituatie gedurende een periode van max. 2 jaar.
Dit omvat ambulante behandeling en begeleiding
op verschillende levensdomeinen, afgestemd op de
zorgnoden en –vragen van de cliënt. Met als doel het
herwinnen en versterken van de regie over het eigen
functioneren.

•

Cliënt in regie
De cliënt behoudt zoveel als mogelijk de regie
over het eigen zorgtraject. Daarbij leggen we
het accent op mogelijkheden en kansen. We
zoeken naar versterking van de mogelijkheden
in de cliënt en in de omgeving van de cliënt die
een bijdrage kunnen leveren aan het herstel- of
ontwikkelingsproces.

•

Waardengeoriënteerde zorg
We staan als hulpverlener dicht bij de cliënt, in
zijn eigen omgeving en van daaruit bouwen we
een nauwe samenwerking met cliënt, familie en
ruimer netwerk op. De relationele afstemming
tussen hulpverlener en cliënt vormt de basis
voor hulp en steun. Goede zorg ontstaat vanuit
het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen
op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.
Psychiatrische symptomen worden gekaderd
binnen hun context. Zowel de cliënt als
diens omgeving worden mee in ogenschouw
genomen.

De huisbezoeken vinden overdag plaats op
weekdagen.
BEHANDELVISIE
•
Ondersteuning in herstel
We bieden ondersteuning in het herstel van de
cliënt. Dit beschouwen we als een persoonlijk,
langlopend proces dat gericht is op het geven van
inhoud en richting aan zijn of haar leven.
Herstel omvat vier verschillende dimensies: herstel
van gezondheid, persoonlijke identiteit, dagelijks
leven en/of maatschappelijk functioneren.
Er wordt in samenspraak beslist waarop tijdens de
behandeling en/of begeleiding ingezet zal worden,
door alle levensdomeinen van de cliënt in kaart
te brengen en zo de zorgnoden en zorgvragen te
specifiëren (woonvaardigheden, uitbouwen sociaal
netwerk, gezondheid, …).

BEHANDELTEAM
Het Mobiel Psychiatrisch Team is een
multidisciplinair team dat samengesteld is uit twee
psychiaters, een coördinator, twee psychologen, een
ervaringsdeskundige en een groep thuisbegeleiders
(verpleegkundigen, maatschappelijk werkers,
assistenten in de psychologie, …).
AANMELDING
Wie
Een doorverwijzing naar het Mobiel Psychiatrisch
Team gebeurt door een professionele hulpverlener
(huisarts, ambulant psychiater, psycholoog, …).
Die kan telefonisch contact opnemen met een
medewerker van de cluster Algemene psychiatrie
van PC Multiversum (deze omvat zowel de mobiele
als residentiële zorgpijler).
Aanmeldingsvragen zijn terug te vinden op website
via https://multiversum.care/wp-content/uploads/
nieuwesite-vragenlijst-aanmelding-algemenepsychiatrie.pdf

•

Thuisomgeving
De begeleiding en behandeling van de cliënt
gebeurt in de thuiscontext.

Wanneer
Elke weekdag van 9 u - 16.30 u (geen aanmeldingen
in het weekend)

•

Werkrelatie
De werkrelatie is vrijwillig maar ook een
aanklampende alsook een voorwaardelijke
werkrelatie is mogelijk.

Cluster Algemene psychiatrie:
T 0492 13 47 22

•

Zorgintensiteit en duur afgestemd op de noden
De duur en intensiteit van de begeleiding is
afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Zo
kan worden geschakeld naar een meer intensieve
begeleiding indien dit (tijdelijk) nodig is.
Duur van een begeleiding is gelimiteerd in tijd
(max. 2 jaar).

Buiten deze uren en tijdens het weekend of op
feestdagen kan bij dringende opnamevragen gebeld
worden naar het onthaal van de campussen:
Campus Amedeus: 03 440 68 50
Campus Alexianen: 03 455 75 31

VAN AANMELDING TOT BEHANDELING
1.
Aanmelding kan door te bellen naar de
Cluster Algemene psychiatrie: T 0492 13 47 22
2. De aanmeldingsvraag wordt besproken
binnen de Cluster Algemene psychiatrie.
De doorverwijzer wordt max. enkele dagen na
aanmelding opnieuw gecontacteerd.
3. Indien inclusie mogelijk geacht:
a. Een intakegesprek aan huis wordt
vastgelegd (binnen max. 14 dagen),
zoveel mogelijk in aanwezigheid van
netwerk/doorverwijzer. Vragen worden
gesteld a.d.h.v. de aanmeldingsbundel.
b. Het intakegesprek wordt besproken
binnen het beleid.
c. Doorverwijzer en cliënt worden ingelicht
over (al dan niet) inclusie. In geval van
inclusie wordt het 1ste contactmoment
vastgelegd.
d. De behandeling/begeleiding wordt
opgestart.
4. Indien inclusie niet mogelijk wordt
geacht wordt gezocht naar een correcte
doorverwijzing. Deze wordt gecommuniceerd
aan de doorverwijzer.

