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ZORGGROEP
MULTIVERSUM
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
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mArquee 2
T 03 444 99 78
marquee.2@multiversum.broedersvanliefde.be
Psychiater
Catherine De Groof			
catherine.degroof@multiversum.broedersvanliefde.be
Afdelingscoördinator
Pia Breugelmans
pia.breugelmans@multiversum.broedersvanliefde.be
Zorginhoudelijk coördinator
Nele Van Ginkel
nele.vanginkel@multiversum.broedersvanliefde.be
Psychologen
Eline Raedschelders
eline.raedschelders@multiversum.broedersvanliefde.be
Aukje Eurlings
aukje.eurlings@multiversum.broedersvanliefde.be
Maatschappelijk werker
Sandra Holemans
sandra.holemans@multiversum.broedersvanliefde.be
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mArquee 1
T 03 443 79 39
marquee.1@multiversum.broedersvanliefde.be
Psychiater
Lieve De Backer
lieve.debacker@multiversum.broedersvanliefde.be
Afdelingscoördinator
Véronique Cassan
veronique.cassan@multiversum.broedersvanliefde.be
Zorginhoudelijk coördinatoren
Jasmijn Creten
jasmijn.creten@multiversum.broedersvanliefde.be
Marlies Janssens
marlies.janssens@multiversum.broedersvanliefde.be
Psycholoog
Katrien Schroyens
katrien.schroyens@multiversum.broedersvanliefde.be
Maatschappelijk werkers
Lesley Deramaut
lesley.deramaut@multiversum.broedersvanliefde.be
Machteld Curvers		
machteld.curvers@multiversum.broedersvanliefde.be

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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Zorgmanager
Willem De Muer		
willem.demuer@multiversum.broedersvanliefde.be
Beleidsarts
Lieve De Backer
lieve.debacker@multiversum.broedersvanliefde.be

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

mArquee
Adolescenten
Opgroeien betekent voor veel adolescenten door een
intense en verwarrende periode gaan. Het is een belangrijke
periode die de rest van hun leven verder vorm geeft.
Dikwijls gaat dit gepaard met strubbelingen, met vallen en
opstaan, met groeipijnen … Soms geraken adolescenten
zodanig in de knoop met zichzelf en anderen dat er
problemen ontstaan waarvoor behandeling nodig is.
VOOR WIE
mArquee biedt behandeling aan adolescenten van 16
tot 25 jaar met complexe psychische problemen waarbij
hun ontwikkeling verstoord is geraakt. Dikwijls hebben
deze problemen een impact op opleiding, school, werk,
zelfstandig wonen, vrije tijd, … Ook contacten met familie,
vrienden, autoriteitsfiguren en instanties verlopen vaak
niet goed. Als de adolescent en/of het bredere netwerk
rond de adolescent onvoldoende mogelijkheden (meer)
heeft om deze situatie te veranderen, kan mArquee hulp en
ondersteuning bieden.
HET DOEL VAN DE BEHANDELING EN BEHANDELVISIE
Onze behandelaars zijn erop gericht de vastgelopen
ontwikkeling terug op gang te brengen en de adolescent
te stimuleren in zijn/haar groei naar persoonlijke
verantwoordelijkheid en grotere onafhankelijkheid.
Voor de inhoudelijke werking vallen we terug op twee
modellen: enerzijds systeemtheorie en anderzijds nieuwe
autoriteit/geweldloos verzet. We bieden een open leef- en
behandelklimaat waarin openheid, bespreekbaarheid en
veiligheid erg belangrijke elementen zijn.

BEHANDELAFDELINGEN EN MANIER VAN WERKEN
mArquee bestaat uit twee afdelingen. De jongeren
leven samen in verschillende groepen (1 crisisgroep en 5
behandelgroepen). De adolescent zal toegewezen worden
tot een groep, afhankelijk van een inschatting van de
realiteitstoetsing, de prikkelgevoeligheid, de mogelijkheden
tot perspectiefname, de mogelijkheden tot spreken over de
eigen belevingswereld, ….
•
De behandelgroepen
We werken met een algemeen behandelaanbod
met individuele accenten. Sterktes en zwaktes van
de adolescent en zijn omgeving gebruiken we als
motor tot verandering. We zoeken samen met de
adolescent hoe hij terug de regie over zijn leven in
handen kan nemen. Binnen de behandeling wordt
intensief gewerkt met de adolescent in zijn brede
context. Adolescenten en hun familieleden worden
structureel als actieve partners betrokken. We streven
naar een zo kort mogelijke opnameduur, waarbij het
standaardprogramma 15 weken bedraagt. Hierbij
hebben we expliciet aandacht voor de continuïteit van
zorg, waarbij we deze continuïteit willen installeren over
sectoren en leeftijdsgrenzen heen.
•
De crisisgroep
In de crisisgroep ligt het accent op het de-escaleren
van de crisis. De crisis alsook de krachtbronnen van
de adolescent en zijn/haar netwerk worden in kaart
gebracht. We streven naar het vinden van structuur,
regelmaat en rust. Verder schatten we in wat er nodig is
om het dagelijks leven terug te kunnen opnemen.
Een traject in de crisisgroep houden we zo kort als
mogelijk. Indien verdere behandeling nodig en wenselijk
is, wordt dit na overleg met de adolescent en zijn/haar
netwerk bekeken.
BEHANDELFORMULES
•
voltijdse formule: dit is de meest intensieve vorm
van behandeling die we aanbieden. Adolescenten zijn
(tijdelijk) opgenomen in mArquee.
•
dagformule: adolescenten volgen behandeling tijdens
de daguren.

BEHANDELTEAMS
In de behandelteams werken psychiaters, psychologen,
systeemtherapeuten, vaktherapeuten (muziektherapie,
beeldende therapie, bewegings-en danstherapie,
dramatherapie, ergotherapie), begeleiders die instaan voor
de zorg 24 uur op 24 uur en maatschappelijk werkers.
CONTACT MET HET NETWERK VAN DE ADOLESCENT
Omdat adolescenten in een leeftijdsfase zitten waarin
het gezin of het netwerk een belangrijke rol speelt, is
contactname en samenwerking met ouders, familie,
vrienden, partner, school, werk, betrokken (jeugd)
hulpverleners, … onontbeerlijk.
VAN AANMELDING TOT BEHANDELING
•
Telefoonnummer: Een aanvraag tot behandeling
kan bij voorkeur telefonisch gesteld via het nummer
0492 13 74 79. De cluster is dagelijks bereikbaar
tussen 9 u en 10 u en tussen 14.30 u en 15.30 u.
Buiten deze uren en tijdens het weekend of op
feestdagen kan, bij dringende vragen, gebeld
worden naar het onthaal van campus Amedeus:
03 440 68 50.
•
Aanmelding: Adolescenten kunnen zich uit eigen
beweging met een hulpvraag aanmelden. Indien
de adolescent verwezen wordt dan vragen we een
verwijsbrief/verslag met de nodige gegevens. Na
aanmelding nodigen we de adolescent en belangrijke
mensen uit zijn omgeving (familie, vrienden,
partner, betrokken hulpverleners, …) uit voor een
intakegesprek.
•
Intakegesprek: In het intakegesprek brengen we
samen de problemen in kaart, willen we zicht
krijgen op de voorgeschiedenis en exploreren we de
hulpvraag. Na bespreking in het team formuleren we
een advies.
Een vraag om informatie kan gesteld worden aan onze
contactpersonen.

