
JAARVERSLAG 2021



Voorwoord

We stellen je graag ons jaarverslag 2021 light voor. Light omdat we kort maar krachtig 
een overzicht geven van wat we in 2021 gerealiseerd hebben. Dankzij de combinatie van 
deskundigheid en inzet slaagden we erin de strijd tegen COVID-19 te combineren met kwalitatieve 
reguliere zorg.

We werkten ook samen aan tal van nieuwe en mooie projecten.

Ik ben niet alleen trots op het geleverde werk, maar ook heel dankbaar voor de inzet van alle 
medewerkers en artsen.

Op onze website www.multiversum.care vind je ook een filmpje met de hoofdpunten van dit 
jaarverslag. Kort maar krachtig dus. 

Veel lees- en kijkplezier!

Els Vanheusden
Algemeen directeur



UITBREIDING VAN 
ONS AANBOD



Uitbreiding van ons aanbod

EXTRA MIDDELEN
In het zog van de coronacrisis zijn er middelen vrij 
gemaakt om psychiatrische/psychologische hulp uit 
te breiden.

Enerzijds is, dankzij versterkende maatregelen, de 
leeftijdsgrens die er tot nu toe was voor aanmelding 
voor een mobiel psychiatrisch (crisis)team (<65 
jaar) vervallen. Dat heeft ook geleid tot een nauwere 
samenwerking tussen onze mobiele teams en onze 
cluster voor ouderen, Intermezzo.

Anderzijds gaan door de goedkeuring van de 
conventie van de psychologische zorg meer middelen 
naar de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde 
psychologische zorg. Multiversum, promotor van het 
netwerk SaRA en PANG018 voor deze conventie, kan 
hierdoor een klinisch psycholoog leveren aan het 
kruispunt ZORA (Zuid-Oost-Rand-Antwerpen).

PARTICIPATIE CLIËNTEN EN FAMILIE
De stem van cliënten en hun familie is heel 
belangrijk voor Multiversum. We hebben daarom 
o.m. het charter van de familievertrouwenspersoon
ondertekend. Een familievertrouwenspersoon (FVP)
is een onafhankelijk aanspreekpunt voor familie.
Wanneer familie nood heeft aan een luisterend
oor of moeilijkheden ervaart rondom de zorg voor
een familielid, kan hij/zij daar steeds terecht. De
contactgegevens van het aanspreekpunt en de
nieuwe website werden breed gecommuniceerd.

Cliënten kunnen zelf terecht bij de ombudspersoon. 
Ook die gegevens worden uitvoerig gecommuniceerd 
zodat alle cliënten op de hoogte zijn.

ERVARINGSDESKUNDIGHEID
Binnen de zorggroep zijn er 7 ervaringswerkers en 
1 ervaringsvrijwilliger aan het werk. In 2021 werd 
met provinciale middelen een ervaringswerker 
aangenomen die een permanent vormingsaanbod 
heeft uitgewerkt dat kwetsbare groepen terug aan 
het werk kan helpen. Aan de eerste reeks, met 6 
sessies, namen 14 cliënten deel.



Kwaliteit voor alles

Ondanks de voortdurende coronacrisis en de impact op onze dagelijkse werking, kwam het 
accreditatietraject binnen onze afdelingen/wooneenheden opnieuw op de voorgrond. Kwaliteits- 
en patiëntveiligheidsthema’s stonden bovenaan de agenda van het Overleg Leidinggevenden 
Zorg (OLZ), procedures werden uitgewerkt en geïmplementeerd in afdelingen/wooneenheden, 
interne auditoren gingen op kwaliteitsronde om te checken of de procedures in de praktijk 
uitvoerbaar waren en hun uitwerking kregen op de werkvloer. 
Ook de artsen gaven hun kijk op kwaliteit in de Gemeenschappelijke Medische Staf en het 
directieteam vertaalde de normen omtrent leiderschap in de beleidswerking. Veel inzet en 
beweging op alle fronten!

In mei kwamen voor de eerste keer externe auditoren van Qualicor Europe op bezoek. Ze 
bezochten heel wat afdelingen tijdens een proefaudit. Onze medewerkers konden ervaren hoe 
het eraan toegaat bij een externe audit, maar het was vooral ook een leermoment waarin we zicht 
kregen op waar we stonden op vlak van de kwaliteitsnormen die we nastreven. De proefaudit 
leerde ons dat we over het algemeen goed scoren, maar toch nog enkele puntjes op de i moeten 
zetten.

In het najaar zetten we onze visie op kwaliteit nog eens in de kijker tijdens het Forum. We stelden 
er het huis van kwaliteit(szorg) voor. Een huis met verschillende bouwlagen om aan te tonen dat 
alle aspecten van onze organisatie belangrijk zijn (kwaliteitssysteem). Met een lift die circuleert 
volgens de plan-do-check-act cyclus en het principe van continu verbeteren symboliseert. Want 
kwaliteit is het werk van iedereen.

Al deze acties legden enkele werkpunten bloot, maar brachten tegelijk heel wat mooie praktijken 
naar boven! De positieve aanpak en de inzet van zovele teams, stuurgroepen en comités 
stimuleren ons om in 2022 de ingeslagen weg te blijven volgen. We bouwen ons kwaliteitssysteem 
op een duurzame manier verder uit en kijken de accreditatieaudit in het najaar met vertrouwen 
tegemoet! 



Campagne
Een leuke campagne met filmpjes en affiches ondersteunde de initiatieven die 
we namen in aanloop van de audit door Qualicor. Verschillende medewerkers 
vertelden zelf wat kwaliteit voor hen is. Zowel medewerkers van de zorg als 
medewerkers uit de ondersteunde diensten kwamen aan het woord. Want 
kwaliteit van zorg, dat is voor iedere medewerker van Multiversum een 
prioriteit.

Medicatiepakket
We introduceerden een nieuw medicatiepakket. We werken al sinds 2018 
met Obasi als elektronisch patiëntendossier, maar pas sinds maart 2021 
gebruiken we de medicatiemodule in Obasi.



DIGITALISERING



Digitalisering

DE DIGITALE WERKPLEK
Digitalisering stond ook in 2021 hoog op onze 
prioriteitenlijst.

Zo namen we de basis van ons digitale huis - onze 
IT-infrastructuur - onder de loep. We werkten een 
roadmap uit om onze digitale werkplek verder uit 
te bouwen. En we zetten de eerste stappen in de 
migratie richting Cloud. Verder bouwden we aan een 
nieuw intranet en verschillende toepassingen om 
onze werkprocessen te automatiseren.

Dat gaat niet over één nacht ijs. Digitaliseren 
vraagt tijd, training en ondersteuning. Zodat onze 
medewerkers bijblijven, en de digitale werkplek geen 
‘ver van je bed-show’ wordt. Daarom organiseerden 
we een interne bevraging onder al onze medewerkers, 
om te peilen naar hun digitale vaardigheden.

Dat gebeurde met een vragenlijst waarin 5 thema’s 
aan bod kwamen:

• Algemene en digitale vaardigheden
• Mobiele apparaten
• (Veilig) werken met internet
• Toepassingen
• Privacy en sociale media

501 collega’s vulden deze vragenlijst in. 

RESULTATEN
Globaal scoorde het thema ‘Mobiele apparaten’ het 
hoogste. De thema’s ‘Toepassingen’ en ‘Privacy en 
sociale media’ scoorden het laagste. 

Uit de antwoorden bleek dat het gebruik van 
een smartphone/tablet over de hele organisatie 
goed is ingeburgerd, ongeacht leeftijd, functie, en 
opleidingsniveau. Enkele algemene toepassingen 
– zoals incidentenmeldingen, beeldbellen en
Powerpoint - scoorden nog vrij laag. Dat kan te
wijten zijn aan verschillende zaken, zoals het (nog)
onvoldoende kennen van de toepassing, en/of het
weinig gebruik ervan.

De kennis over de volgende onderwerpen scoorde 
eerder laag:

• Het delen van informatie op sociale media/
privacygevoeligheid/hoe cliënten begeleiden
hierin.

• Het delen van info over cliënten:
privacygevoeligheid (intern & extern).

• Kennis omtrent veilige wachtwoorden,
phishing, wat te doen bij een datalek …

Ten slotte merkten we dat – naargelang de leeftijd of 
opleiding - enkele vaardigheden minder scoorden. 
Dat bleek bijvoorbeeld bij het gebruik van (gedeelde) 
mappen, outlook (agenda, vergaderverzoeken), 
formulieren, inloggen op een account, … Dat leunt 
op zich aan bij de algemene trend in gelijkaardige 
organisaties. Maar we willen er niet blind voor zijn 
dat bepaalde digitale handelingen niet voor iedereen 
evident zijn.

CONCLUSIES
We willen inzetten op gerichte training én 
begeleiding doorheen de digitale transitie. Daarbij 
is gebruiksvriendelijkheid een belangrijk criterium is. 
Wat betreft de kennis over privacy & veilig digitaal 
werken is er nog heel wat groeimarge. Ten slotte is 
de moderne digitale werkplek een flexibele werkplek. 
Collega’s daar op termijn in faciliteren, staat ook op 
onze to do-lijst.

WEBSITE VERNIEUWD
Onze website www.multiversum.care werd helemaal 
vernieuwd met als voornaamste reden hem 
toegankelijker en begrijpelijker te maken voor onze 
cliënten. Ze zijn de eerste doelgroep op de nieuwe 
website. Daar staat informatie die voor hen belangrijk 
is in een voor hen begrijpelijke taal. De vernieuwing 
werd mee ondersteund door ervaringsdeskundigen 
en patiëntenraden.



INFRASTRUCTUUR



CADENZA 1 TERUG THUIS
Na meer dan een half jaar konden patiënten en me-
dewerkers van Cadenza 1 terug naar hun afdeling op 
het gelijkvloers. De afdeling werd volledig opgefrist 
en de patiënten hebben nu terug een vrij toegankelij-
ke tuin. En er is nu een echt onthaal: als je aanbelt bij 
Cadenza 1 kijk je niet langer uit op een muur maar op 
een onthaal en een medewerker. Naast enkele kleinere 
zaken (extra douche, therapielokaal op de afdeling, 
geverfde muren, nieuwe plafond, extra patiëntenruim-
te, uitgebreide tuin met vernieuwd hek) zijn vooral 
het afzonderingscomplex en de verpleegpost grondig 
verbouwd. Bureaus van medewerkers liggen dicht aan 
de gang, aan de werkbureaus van de verpleegkun-
digen kan een raam opengeschoven worden zodat 
er direct contact met de patiënten mogelijk is. De 
coördinator bureau is verhuisd naar het midden van 
de IC in de vroegere eetzaal en is een eilandbureau 
geworden met nog twee extra plaatsen. 
Al deze ingrepen hebben als doel meer nabijheid voor 
patiënten en meer mogelijkheden om crisissen te ver-
mijden of op te vangen op een meer menswaardige 
manier. 

HET VRIJETIJDSHUIS VERHUISD
De dienst vrije tijd (DVT), vroeger ondergebracht in 
voormalige klooster, verhuisde naar gebouw J.
Deze dienst ligt nu centraal op campus Amedeus en 
dan is een verbetering voor de toegankelijkheid. De 
voormalige lokalen van de interne jobwerking, die 
industrieel waren ingericht, werden aangepast en op-
gefrist. Nieuwe plafonds die de akoestiek verbeterde, 
aangepaste verlichting, een aangepast meubel voor 
het “café”, een nieuwe kitchenette en een opnieuw 
ingerichte bibliotheek,… maken van deze dienst een 
aantrekkelijke ontmoetingsplaats.

TWEE BEVEILIGDE KAMERS OP GAUZZ
Op GAUZZ A realiseerden we, met VIPA-middelen, 
twee beveiligde kamers voor de behandeling van die 
kinderen die aangemeld worden met ernstig agressief 
en destructief gedrag. In die beveiligde kamer heeft 
de patiënt zoveel mogelijk het comfort van een gewo-
ne kamer maar kunnen we toch de veiligheid van de 
patiënt waarborgen en de kwaliteit van de hulpverle-
ning garanderen. Daarbovenop vermijden we dat die 
kinderen en jongeren moeten worden overgebracht 
naar EBK (afzonderingskamer).

Deze beveiligde kamers onderscheiden zich van 
gewone kamers: alle meubilair (tafeltje, bed, kast, …) 
in de kamer staat vast, er is cameratoezicht mogelijk, 
ingewerkte analoge klok, het sanitair is vandalismebe-
stendig en van buitenaf kunnen de hulpverleners alles 
bedienen (verduistering, licht, water aan/afzetten, 
verwarming, …).

Met de beveiligde kamers kunnen we prikkels op maat 
bieden, net als beveiliging op maat. We zien immers 
dat afzonderingskamers, tava ruimtes (tava staat 
voor totale afzondering van aandacht) isolaties, … , 
zoals de naamgeving het ook zegt, niet gericht zijn 
communicatie. Met deze beveiligde kamers blijven 
we inzetten op communicatie tussen hulpverlener en 
patiënt en dit voor beide vanuit een veilige en com-
fortabeler situatie. 

NIEUWBOUW CAMPUS ALEXIANEN
In januari 2021 startte de bouwwerken aan blok 5. De 
afdeling Cadenza, die hier gehuisvest is, kreeg er een 
vleugel bij met 9 eenpersoonskamers, twee douche-
ruimtes, één berging, een bureel en een vergaderlo-
kaal. De werken namen een jaar in beslag en werden 
eind 2022 opgeleverd.

UNIFORME KEUKENS
In 2021 werd binnen de voedingsdienst hard gewerkt 
om alle maaltijden in beide keukens te uniformiseren. 
Eenzelfde menu vergt een aangepast bestelsysteem, 
opleiding voor bestellers en uitvoerders, aangepaste 
bestelformulieren voor de afdelingen, andere manier 
van aankopen en stockeren, …. Veel intensieve veran-
deringsprocessen dus die achter de schermen voor 
de nodig stress hebben gezorgd maar quasi vlekke-
loos verlopen zijn.

Infrastructuur



INITIATIEVEN VOOR 
MEDEWERKERS



Initiatieven voor 
medewerkers

Ook in 2021 werden er diverse initiatieven genomen 
om onze medewerkers te ondersteunen, het werken 
te vergemakkelijken of aangenamer te maken.

HR-KOMPAS
Met de implementatie van de online tool Mijn 
HR-kompas werd een nieuwe stap gezet om HR-
processen te digitaliseren. Iedere werknemer heeft 
een persoonlijke toegang tot alle nodige informatie 
om zijn/haar ontwikkeling in eigen handen te kunnen 
nemen. Medewerkers kunnen via Mijn HR-kompas 
het aanbod van interne vormingen raadplegen, zich 
inschrijven voor een interne vorming, een aanvraag 
doen om een externe vorming te volgen, opvolgen 
welke opleidingen ze dienen te volgen om hun kennis 
en vaardigheden op peil te houden, … Ook voor 
onze leidinggevenden biedt de tool verschillende 
voordelen: vlot opleidingsaanvragen goedkeuren, 
overzichten opvragen van de opleidingshistoriek van 
teamleden, het opleidingsbudget opvolgen, … 
Een belangrijke stap om de cultuur van gedeeld 
eigenaarschap te ondersteunen én om processen zo 
efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. 

IFIC
We zijn definitief de weg van IFIC ingeslagen. De 
uitbetalingen van het loon in zowel de federale sector 
(PZ) als de Vlaamse sectoren (PVT en IBW) verloopt 
nu 100% volgens IFIC.

FIETSLEASE
Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur kon instappen in een zogenaamde 
‘fietslease’ op voorwaarde dat zij de fiets gebruiken 
voor hun woon-werkverkeer. Daarbij zet die een deel 
van zijn brutoloon om in een huurcontract voor een 
fiets naar keuze. Er wordt hiervoor samengewerkt 
metdie de fiets ter beschikking stelt, incl. verzekering, 
onderhoud en pechverhelping. 160 medewerkers 
tekenden erop in.

INSPIRATIEGIDS VEERKRACHT
Uit de medewerkersbevraging van 2018 kwam 
een behoefte aan ondersteuning op het vlak van 
veerkracht naar boven, lang voor sprake was van 
de coronacrisis die de vraag alleen maar versterkt 
heeft. Daarom werd afgelopen jaar een Inspiratiegids 
Veerkracht uitgewerkt gericht aan alle medewerkers, 
die ingaat op vragen als wat houdt ‘veerkrachtig zijn’ 
nu juist in? En hoe kan je veerkracht versterken, van 
jezelf, je collega’s of je team? Welke hulpbronnen 
kan je vinden binnen de organisatie? Via inzichten 
en tips worden enkele antwoorden geboden. De 
inspiratiegids bevat ook aparte toolfiches voor wie 
graag met concrete methodieken en tools aan de slag 
gaat.

INSPIRATIE
GIDS

Veerkracht

Mijn HR- 
kompas



IN DE MARGE



Maart

Zo goe als nief
Op campus Alexianen werd het winkeltje ‘Zo goe als nief’ 
geopend, met kleren, schoenen en accessoires, geschonken door 
medewerkers, voor een klein prijsje te koop door onze cliënten. Het 
initiatief bestond al op campus Amedeus.

Werkplekleren
Negen studenten van de HBO5-opleiding verpleegkunde 
nam gedurende enkele weken de werking van Cadenza 4B 
over. Na een voortraject van enkele weken keken de vaste 
medewerkers vanop de zijlijn toe en deden de studenten alles 
zelf. Dat heet werkplekleren.



Week van de zorg
Na een oproep door de organisatoren van de Week van de Zorg hebben we enkele muzikale 
odes opgenomen (op de tonen van ‘Ik hou van u’). Onze compilatie werd geselecteerd door de 
mensen van de Week van de Zorg en we kregen 25 pretpakketten die we verdeeld hebben onder 
de collega’s.



Mei

Graag traag
Onder de titel ‘Graag traag’ wezen we er onze medewerkers op dat 
er soms te vlug wordt gereden op de ziekenhuiscampussen. Een 
snelheidsmeter, grote verkeersborden en borden met spreuken die 
mensen moesten sensibiliseren ondersteunden de actie.



Juni

Yurt
Zes bewoners van PVT Waesdonck zijn op vakantie gegaan in 
een yurt. De yurt staat in ‘den hof’ van de PVT en kon gebouwd 
worden met subsidies van Toerisme Vlaanderen. Het weer was 
goed, ze hebben kunnen deelnemen aan toffe activiteiten en (heel 
belangrijk) … ze hebben goed geslapen.

Fiets-naar-je-werk-dag
Naar jaarlijkse gewoonte werd een Fiets-naar-je-werk-dag georganiseerd. Zo’n 150 medewerkers kregen een 
coupon ontvangen hebben die ze konden inruilen voor een leuk multifunctioneel sjaaltje. 



September

Familiewandeling
Op 19 september werd opnieuw een familiewandeling georganiseerd. Deze keer 
trokken de wandelaars naar Westerlo, naar de Kwarekken. 16 man nam deel, en 2 
honden.



Oktober

CNPK
Het peterschap met het CNPK, onze zusterinstelling in Burundi, werd nieuw leven ingeblazen. Voortaan zullen er op een 
meer gecoördineerde manier acties opgezet worden, met als bedoeling meer bekendheid over het CNPK te genereren 
binnen de zorggroep én financiële middelen op te halen die in samenspraak met de directie in Burundi zullen worden 
toegewezen. Er werd een werkgroep samengesteld met medewerkers uit de zorg en de niet-zorg en een nieuwe website 
werd gelanceerd: www.hartvoorggzburundi.be.



December

Diefstal
Slecht nieuws: er werden 23 elektrische fietsen gestolen uit een gesloten fietsenstalling op 
campus Amedeus. Dit had een grote impact op de organisatie van de huisbezoeken van de 
verschillende mobiele teams. Door de inspanningen van alle teamleden en de teamleiding, 
in overleg met de aankoopdienst, zijn er snel tussentijdse oplossingen gevonden (bv. inzet 
van swapfietsen). Hierdoor zijn alle begeleidingen gewoon kunnen doorgaan en hebben de 
cliënten hier geen hinder van ondervonden. 



CIJFERS



OPNAMES
Totaal 1894
Eerste opname 870 (46%)
Heropname 1024 (54%)

Man 1072 (57%)
Vrouw 822 (43%)

LEEFTIJD
Gemiddeld 38 jaar
Jongste 9 jaar
Oudste 95 jaar

REGIO
Antwerpen 46%
Mortsel/Boechout 15%
Kempen 10%
Brasschaat/Schoten 8%
Emergo 7%
Andere 14%

CAPACITEIT
Bed Plaats

deStudio 0 30
Intro 37 5
Narrante 66 8
mArquee 34 10
Intermezzo 44 1
Knopen 54 5
Cadenza 137 20

Psychiatrisch ziekenhuis

TOP 5 EERSTE DIAGNOSES

¶ Middelgerelateerde stoornis 34%
¶ Psychose 16%
¶ Aanpassingsstoornissen 13%
¶ Stemmingsstoornissen 11%
¶ Ontwikkelingsstoornissen 6%

34%

16% 13% 11%
6%



PVT & IBW

PVT DE LIEREMAN PVT DE WIJNGAARD PVT DEN HEUVEL PVT WAESDONCK

Bewoners 60 29 34 88

Mannen 83% 79% 68% 72%

LEEFTIJD

Gemiddeld 58 59 58 56

Jongste 29 36 30 30

Oudste 84 78 77 84

DIAGNOSES

Psychose 47% 37% 62% 59%

Middelengerelateerd 13% 9% 5%

Stemmingsstoornis 10% 12%

Verstandelijke beperking 45% 15%

Impulscontrole 6%

OPNAMES

Eerste opname 11 3 1 10

Heropname 2 1 0 4

Begeleidingen IBW Multiversum
BEGELEIDINGEN HUISVESTING

Regulier wonen 187 13 groepswoningen en 55 studio’s

Veerkracht 36 5 groepswoningen en 6 studio’s

SSeGA 35

Kadans 41 39 studio’s/huizen en beheer 8 plaatsen buiten sociaal stelsel



Inclusies Mobiele teams
Mobiel Psychiatrisch Team 94
Mobiel Psychiatrisch Crisisteam 386

Consultaties Polikliniek
CAMPUS AMEDEUS CAMPUS AMEDEUS

Artsen 1303 4663

Therapeuten 247 1264

Mobiele teams & Polikliniek



PC MULTIVERSUM PVT MULTIVERSUM IBW MULTIVERSUM TOTAAL ZORGGROEP

VTE 671 117 61 849

Koppen 841 154 82 1077

Voltijdsen 342 54 26 422

Deeltijdsen 499 100 56 655

MANNEN

VTE 178 24 13 218

Koppen 204 31 16 251

Voltijdsen 132 18 6 156

Deeltijdsen 72 13 10 95

VROUWEN

VTE 193 90 48 634

Koppen 637 123 66 826

Voltijdsen 210 36 20 266

Deeltijdsen 427 87 46 560

Personeel

VRIJWILLIGERS
Totaal     86
¶ Campus Amedeus   18
¶ Campus Alexianen    19
¶ PVT Waesdonck    25
¶ PVT Den Heuvel    2
¶ PVT De Liereman    13
¶ PVT De Wijngaard    5
¶ Nieuw in 2021:    4

Campus Boechout (clubhuis)

CORONAVACCINATIE
Totaal   95,63 %



Contactgegevens

info@multiversum.care
www.multiversum.care

PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
03 440 68 50

PZ Campus Alexianen
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout
03 455 75 31

PVT De Liereman
Schuurhovenberg 59, 2360 Turnhout
014 43 48 68

PVT De Wijngaard
Sint-Pauluslaan 6A, 2390 Malle
03 309 42 90

PVT Den Heuvel
Heuvelstraat 166, 2530 Boechout
03 460 14 50

PVT Waesdonck
Waesdonckstraat 2/3, 2640 Mortsel
03 443 79 27

IBW Multiversum
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
0477 88 27 95

Heuvelstraat 170
2530 Boechout
03 454 23 07
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