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Zorggroep
Multiversum

Jaaroverzicht
2017

Voorwoord
Samen sterk
Door de fusie was 2017 een bijzonder jaar voor
Multiversum. Met die fusie willen we belangrijke
win-wins realiseren op alle niveaus en voor iedereen.

Els Vanheusden

Zo willen we voor onze patiënten een verbetering
van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg.
De patiënt en zijn herstel zijn voor ons prioritair.
We bieden gespecialiseerde zorgprogamma’s
aan per doelgroep en dit over de grenzen van
diverse zorgvormen heen (ambulant; in eigen
leefomgeving; (re)Integratie in maatschappij en
arbeid; deel- of voltijdse opname; specifieke
woonvormen).
We proberen de opnameduur in het ziekenhuis
in te korten door een goede samenwerking met
andere zorgvormen en eerstelijnspartners.
Op deze manier kunnen nog meer cliënten bij
ons terecht voor betere zorg.
Voor onze medewerkers streven we naar een open
organisatie waarin iedereen medeverantwoordelijkheid heeft. We evolueren naar een horizontale,
cliëntvolgende organisatie waarin iedereen het
beste van zichzelf kan, mag en wil geven.
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Daarnaast zetten we sterk in op het welzijn en de
veiligheid van onze medewerkers.
Samenwerken staat hoog in het vaandel bij
Multiversum, niet alleen intern met onze patiënten
en medewerkers, maar ook extern met ons netwerk.
Door de fusie kreeg onze organisatie ook een
nieuw gezicht: we zijn voortaan een zorggroep.
Naast het ziekenhuis en de psychiatrische
verzorgingstehuizen zullen voortaan ook de
initiatieven beschut wonen deel gaan uitmaken
van onze groep. Meer daarover in een volgend
jaaroverzicht.
Een bijzonder dank gaat naar al onze medewerkers
die dit hebben helpen realiseren.
Zonder hun inzet, motivatie en flexibiliteit was dit
alles niet mogelijk geweest.

Els Vanheusden
Algemeen directeur

Dit is zorggroep Multiversum
Op 1 januari 2017 fusioneerden de psychiatrische centra Sint-Amedeus
Mortsel en Broeders Alexianen Boechout. Op die manier konden we betere,
meer gespecialiseerde zorg- en dienstverlening voor de patiënt organiseren,
ons zorgaanbod differentiëren en verfijnen, ons duidelijker profileren binnen een sterk veranderend GGZ-landschap en hadden we uitzicht op meer
efficiëntie door op grotere schaal te werken. De twee instellingen kenden
elkaar al: in 1998 werd Broeders Alexianen in Boechout overgenomen door
de Broeders van Liefde en sindsdien werkten de twee psychiatrische centra
al op diverse vlakken samen.

In 2017 bestond Multiversum uit het ziekenhuis en het PVT.
Het ziekenhuis telt 7 clusters op 2 campussen en 1 polikliniek:
Campus Amedeus (Mortsel)
l

Cluster algemene psychiatrie (Intro)

l

Cluster psychosezorg (Narrante)

l

Cluster adolescenten (mArquee)

l

Cluster ouderen (Intermezzo)

l

Cluster verstandelijke beperking (Knoop)

Campus Alexianen (Boechout)
De fusie ging gepaard met een nieuwe naam, Multiversum, en een nieuw
logo.

l

Cluster persoonlijkheidsproblemen (deStudio)

l

Cluster verslaving / dubbeldiagnose (Cadenza)

In de loop van 2017 begon het voorbereidend werk om van Multiversum een
zorggroep te maken. Inmiddels maken ook vzw De Link en vzw De Vliering
deel uit van deze zorggroep.

De polikliniek is zowel op campus Amedeus
als op campus Alexianen gevestigd.

Tegelijk beslisten we ook de bestaande tagline ‘Geestelijke gezondheidszorg’
aan te passen. Alle medewerkers en cliënten konden daarin hun zegje doen.
Het werd ‘Ieder verhaal telt’.

Het PVT heeft vier adressen:
l

De Liereman (Oud-Turnhout)

l

De Wijngaard (Malle)

l

Den Heuvel (Boechout)

l

Waesdonck (Mortsel)

De nieuwbouw
De fusie heeft ook gevolgen gehad voor de nieuwbouw op campus
Amedeus. De plannen daarvoor waren uitgetekend in 2011. Bij de fusie
werd beslist het eerste deel van het masterplan uit te voeren.
De nieuwbouw in Mortsel zal vooral de polikliniek, het daghospitaal, het
onthaal en de satellietbureau’s huisvesten. De oplevering ervan is voorzien
voor half 2019.
De rest van het masterplan werd on hold gezet en zal herbekeken worden
in het licht van de fusie.
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Visie, Missie & Kernwaarden
Visie

Missie

Voor onze cliënten ambiëren we maximale levenskwaliteit
en autonomie. Hiertoe bieden we een systematische aanpak van de behandeling en de zorg per patiëntengroep (zorgprogramma’s) en dit over de
grenzen van verschillende zorgvormen heen (ambulante zorg; zorg in eigen
leefomgeving; maatschappelijk herstel; intensieve, gespecialiseerde (semi-)
residentiële zorg; specifieke woonvormen).

Zorggroep Multiversum staat voor gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg in de Antwerpse regio.

We zetten in op herstel en bij alles wat we doen staat de cliënt
en zijn familie centraal.
We evalueren regelmatig de behandelingsuitkomsten
en sturen bij waar nodig.
Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg zijn voor ons heel belangrijk.

levensbeschouwingen en overtuigingen.

Voor al onze medewerkers streven wij naar een open organisatie waarin
iedereen medeverantwoordelijkheid heeft. We creëren
een cultuur gericht op permanente vorming en we voelen ons
verantwoordelijk voor het welzijn van onze medewerkers. Onze
kernwaarden, die onze identiteit verwoorden zijn: betrokkenheid, vertrouwen, wederzijds respect, deskundigheid en innovatie.
Zij zijn de maatstaf voor ons denken en handelen bij keuzes in het beleid en
vormen de leidraad in al onze contacten.
Voor de maatschappij dragen we bij aan een kwalitatieve
en duurzame geestelijke gezondheidszorg.
Hiervoor werken we nauw samen met diverse netwerkpartners en
zetten we actief in op destigmatisering. We integreren duurzaam
& verantwoord ondernemen in al onze activiteiten.
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We zijn er voor mensen met een ernstige psychische aandoening.
We bieden professionele zorg via diverse zorgvormen en in
afstemming met partners uit ons netwerk. Multiversum werkt 			
vanuit een christelijke inspiratie en staat open voor andere

Bij alles wat we doen staat de cliënt en zijn familie centraal.
Onze ambitie is maximale levenskwaliteit
en autonomie voor al onze cliënten.

Kernwaarden
Betrokkenheid
Wij zijn oprecht betrokken bij onze cliënten en bij iedere factor in hun herstel.
Dat kunnen zowel externe als interne factoren zijn die volgens ons niet los te zien zijn
van onze cliënten. Als leden van eenzelfde gemeenschap zijn we ook betrokken met elkaar en delen we onze verantwoordelijkheden.
Vertrouwen
We creëren een omgeving van familiale gastvrijheid waarin iedereen zich erkend en veilig
voelt. In de eerste plaats onze cliënten, maar ook onze medewerkers, familieleden van
cliënten en bezoekers. We communiceren met iedereen op een open en eerlijke manier.
Respect
Bij alles wat we doen, tonen we respect voor onze collega’s, cliënten, en hun omgeving.
Vanuit onze christelijke inspiratie moedigen we diversiteit in onze organisatie aan en
hebben we begrip voor andere opvattingen en beschouwingen.
Deskundigheid
We garanderen kwalitatief hoogstaande zorg voor elke cliënt. Daarom voorzien we in
regelmatig en goed onderbouwd werkoverleg en vormingen en bijscholingen voor al
onze medewerkers. Ons beleid wordt voortdurend geëvalueerd en, indien nodig,
bijgestuurd.
Innovatie
We bekijken de zaken altijd met een brede, open blik. We vertrekken van de geëigende
paden en gaan op zoek naar nieuwe invalshoeken en innovatieve ontwikkelingen.
Bij alles wat we doen, staat het belang van de cliënt en zijn omgeving voorop.
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Ziekenhuis
Joris Housen, Directeur zorg
Prof. dr. Geert Dom, Medisch directeur

“Na één jaar staat Multiversum er”
“Eén jaar na de fusie staat Multiversum er.
We hebben onze eigen identiteit ontwikkeld en
de buitenwereld kent zowel Multiversum als de
clusters.” Directeur zorg, Joris Housen, en Medisch
directeur, Geert Dom, zijn het op dat vlak roerend
met elkaar eens. Er is een groot traject afgelegd en
het resultaat mag er zijn.
In 2014 werd begonnen met de voorbereiding
van de fusie van de psychiatrische centra
Sint-Amedeus en Broeders Alexianen.
“Het was een logische fusie: we hadden eenzelfde Raad van Bestuur en waren actief in dezelfde
regio. Er was een dubbele insteek bij die fusie:
een nieuw zorgstrategisch plan en een nieuwe
organisatiestructuur.”
Die nieuwe organisatiestructuur hield onder
meer in dat de directie kleiner werd en dat er een
tussenniveau van managers werd toegevoegd,
met o.m. zorgmanagers voor de zeven clusters
van het ziekenhuis. “Dat baarde me in het begin
wat zorgen. Ik vreesde dat het contact tussen de
directie en de clusters zou afnemen. Intussen weet
ik dat het de enige mogelijke manier van werken
is binnen een grote organisatie”, zegt Joris Housen.

Meer nog, het gaf de clusters de gelegenheid zich
te ontwikkelen en een eigen identiteit te creëren.
“De zorgmanagers staan in voor de organisatie én
de invulling van de clusters. Die clusters werden
kleine organisaties binnen een grote organisatie.”

6

Van meet af aan werd ervoor gekozen om clusters
per doelgroep op te richten, elk met hun eigen
naam. “Door clusters op te bouwen rond een
bepaalde doelgroep konden we onze expertise
beter ontwikkelen. We kozen enerzijds voor
doelgroep per leeftijd (mArquee – adolescenten en
Intermezzo - ouderen) of per klinische diagnose”,
aldus Geert Dom.
Die duidelijke keuze per doelgroep stelde de
clusters in staat om nieuwe ontwikkelingen te
volgen en hun werking af te stemmen met
partners in het netwerk. “De clusters kregen de
mogelijkheid hun eigen teams samen te stellen
met mensen die daar zelf voor gekozen hadden.
De bedoeling was dat ze zelf hun werking
uitbouwden. De vormingsbudgetten werden uitgebreid zodat teams gezamenlijk opleidingen konden
volgen. Enkele voorbeelden: Narrante specialiseerde zich in ACT (Acceptance and Commitment
Therapy), Cadenza 1 en Intro 2 in HIC (High Intensive Care), mArquee in Nieuwe Autoriteit/
geweldloos verzet, deStudio in MBT, …”, zegt Joris
Housen.

hebben we meer impact”, zegt Geert Dom.
Ook de dokters hebben een mooi traject doorlopen, vindt prof. dr. Dom. “Begin 2017 werd een
nieuwe medische raad opgericht, met collega’s
van beide campussen. We hebben elkaars
werkingen leren kennen en zijn eendrachtig aan
het werk gegaan. Dat de hoofdgeneesheren van
beide ziekenhuizen binnen het eerste jaar van de
fusie nog samen de medische directie vormden,
faciliteerde ook de samenwerking en integratie
van beide medische equipes, ”aldus Geert Dom.
Voor beiden is het duidelijk dat een fusieproces
alleen maar kan lukken als iedereen zich daarachter zet. “Een fusieproces is moeilijk, dat kunnen
we niet ontkennen. Maar velen hebben zich daar
constructief achter gezet en daar zijn wij vooral
dankbaar voor”, aldus Joris Housen.
“De naam Multiversum is na een jaar gekend.
Als het de bedoeling was om met één gezicht
naar buiten te treden, dan kunnen we alleen maar
zeggen dat we daarin geslaagd zijn”, zegt Geert
Dom.

“En het is wonderbaarlijk hoe snel die clusters erin
geslaagd zijn hun eigen identiteit te ontwikkelen.
De namen als Narrante, Cadenza, mArquee enz.
zijn op vrij korte tijd uitgegroeid tot merken, zowel
binnenshuis als buitenshuis. Multiversum neemt
een actieve en zelfs een proactieve rol op
in zijn netwerk en in het overleg met de overheid.
En omdat we een grotere speler zijn geworden,

Joris Housen

Prof. dr. Geert Dom
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Joris
Heirbaut

Joris Heirbaut, Directeur Organisatie en HR

“2017 was een jaar vol verandering”
De fusie van Sint-Amedeus Mortsel en Broeders
Alexianen in Boechout was in de eerste plaats een
zorgstrategische fusie. Er werd bewust voor gekozen om pas in een later stadium aan een fusie van
de ondersteunende diensten te denken.
“Was dat een goeie keuze? Ik weet het niet.
Misschien hadden we enkele problemen kunnen
voorkomen door onmiddellijk alles te fusioneren.
Maar misschien hadden we onze streefdatum van
1 januari 2017 dan niet bereikt”, zegt Joris Heirbaut,
directeur Organisatie en HR. In 2014 werd begonnen aan de voorbereiding van de fusie. “Alhoewel
toen nog niet werd gedacht aan een fusie van de
ondersteunende diensten, heeft de directie heeft
wel al gekeken wat we konden veranderen en
welke accenten we konden leggen. Zo werd er
heel bewust voor gekozen om een klantendienst
op te richten die heel wat ruimer was dan de
patiëntenadministratie. Het principe van een
opnamedesk, zoals die bestond in Sint-Amedeus,
vonden we goed en hebben we ook geïmplementeerd in Boechout.”
Er werd een aankoopdienst opgericht, dat was
uitbreiding van het Economaat en het Centrale
Magazijn. “Ook de HR-dienst werd gereorganiseerd. We hebben ervoor gekozen de harde en
de zachte kant van HR onder één diensthoofd te
plaatsen. Zo ontstonden HR Loonadministratie en
HR Ontwikkeling.” Tenslotte werd beslist meer in
te zetten op communicatie en werd een communicatiedienst opgericht. De fusie van de facilitaire
diensten (huishoudelijke dienst, voedingsdienst en
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technische dienst) werd in 2017 nog niet voorbereid. Dat is gepland voor 2018.
In 2017 was het was wel al de bedoeling de
administratie zoveel mogelijk te groeperen.
“Maar wel met de nodige satellietbureau’s op
campus Amedeus zodat onze medewerkers altijd
op hun eigen campus terecht konden bij de diensten die ze nodig hadden.” Deze hertekening had
gevolgen voor het personeel in die zin dat sommige mensen van campus moesten verhuizen. “Het
personeel kon zelf aangeven naar welke functie
hun voorkeur ging. In 90% van de gevallen konden
we daarmee rekening houden.”
In de loop van 2017 zijn er nog enkele bijsturingen
gebeurd aan het oorspronkelijke plan. De facturatiedienst viel dan toch onder de klantendienst,
het onthaal verschoof van de klantendienst naar
het algemeen secretariaat en de aankoopdienst
werd ondergebracht in het cilitair departement.
“En bovenop de fusie was er de implementatie van
een nieuw boekhoudpakket en facturatiepakket
die centraal werden ingevoerd. We hebben wel
de datum van ingebruikname een beetje kunnen
opschuiven, maar de implementatie bleef wel heel
zwaar, in een jaar waarin zoveel moest veranderen.”
Dat maakt dat 2017 een heel zwaar jaar was voor
de administratieve en financiële diensten. “Bijvoorbeeld voor de aankoopdienst, een nieuw gegeven
voor ons. Die mensen werden overspoeld met
vragen, waar vind ik dit, hoe kan ik dat bestellen?
Maar gaandeweg hebben ze hun weg gevonden.”

Er waren ook succesverhalen. “Iedereen had
vragen bij de fusie van de twee apotheken.
Voortaan zouden de twee campussen vanuit de
centrale apotheek in Mortsel beleverd worden.
Tweemaal per dag zou er heen en weer gereden
worden. Het is zonder veel problemen gelukt,
dankzij een uitstekende samenwerking tussen
de apotheek en de vervoersdienst.”
De IT-dienst leverde ook een huzarenstukje. De
twee campussen van Mortsel en Boechout liggen
zes kilometer uit elkaar. Op de ouderwetse manier
hadden we zeer dure lijnen tussen de campussen
nodig gehad. Wij hebben gekozen voor virtualisatie: iedereen maakt via een terminal verbinding
met de server en werkt op een virtueel toestel.
Over normale verbindingen en zonder in te boeten
op functionaliteit en snelheid. Andere voordelen:
de eindgebruiker heeft geen volwaardige (dure)
eindapparatuur nodig (een terminal volstaat) én
de beheersbaarheid door onze informaticadienst
vergroot (elk informaticatechnisch probleem kan
centraal worden opgelost).
Voor de medewerkers is 2017 niet altijd een leuk
jaar geweest. “Er waren veel onduidelijkheden.
Waar moet ik zijn voor dit of dat? Wie doet wat?
Waar kom ik terecht? Misschien hadden we dat
kunnen voorkomen door sneller of simultaan te
fusioneren. Wie weet?”
Joris Heirbaut kijkt in ieder geval hoopvol uit naar
2018. ”Gelukkig zijn er geen onoverkomelijke zaken
gebeurd in 2017. Maar volgens mij zullen we in 2018
toch wat meer grip op de zaak hebben.”
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Multiversum in cijfers
Ziekenhuis
OPNAMES
1848 opnames
61 % eerste opname

GESLACHT OPNAMES
42 % vrouw
58 % mannen

TOP 5 DIAGNOSES
Middelgerelateerde stoornis

37%

Psychose & schizofrenie

17%

Stemmingsstoornissen

15%

Stoornis kind & adolescent

8%

Angststoornissen

3%

CAPACITEIT
Bedden Plaatsen

		
Persoonlijkheidsstoornissen [deStudio]

10

30

Algemene psychiatrie [Intro]

46

1

Psychosezorg [Narrante]

91

31

Adolescenten [mArquee]

30

7

Ouderen [Intermezzo]

44

1

Verstandelijke
beperking [Knoop]
		

59

5

166

27

446*

102*

Verslaving / Dubbeldiagnose [Cadenza]
Totaal

*Het ziekenhuis heeft 28 bedden gerealloceerd naar
mobiele teams en 15 ter intensifiëring doelgroep adolescenten
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TOP 5
DIAGNOSES

Multiversum in cijfers
Personeel
Totaal in VTE
9.30%

47.30%

738

Voltijds

393

Deeltijds

540

9.70%

10.70%

Mannen
Voltijds

16.50%

Deeltijds

225
181
71

AFKOMST PATIËNTEN
Regio Emergo

16,50%

Zorgregio Antwerpen

47,30%

Zorgregio Mortsel/Boechout

10,70%

Zorgregio Schoten/Brasschaat

9,30%

Regio Kempen

9,70%

Supraprovinciaal:

6,40%

Vrouwen

513

Voltijds

212

Deeltijds

469

Aantal consultaties polikliniek
campus Amedeus

2689

campus Alexianen

1706
11

PVT
Antoon Vandekerckhove, Manager PVT

“Wij luisteren naar de wensen van onze bewoners”
Het PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) heeft
zich in 2017 gefocust op herstelgericht werken en
de methodiek Systeem Rehabiliterend Handelen
(SRH) uitgewerkt. “Voor iedere bewoner werd een
individueel begeleidingsplan opgesteld, als dat
kon samen met die bewoner. Want wij nemen de
bewoner niet langer bij het handje maar ondersteunen die in zijn wensen”, zegt manager Antoon
Vandekerckhove.
Dat focussen op de herstelgerichte zorg heeft
het PVT gemeen met het ziekenhuis, maar dat
had eigenlijk niets te maken met de fusie.
“Eigenlijk had die fusie niet direct gevolgen voor
de werking van het PVT. Er waren wel wat
praktische gevolgen. Doordat de ondersteunende
diensten fusioneerden, was in het begin niet alles
meteen duidelijk. Wie zat waar? Aan wie moesten we wat vragen? Vragen waar waarschijnlijk
heel wat personeelsleden in het begin mee zaten.
Maar voor ons kwam daarbij dat onze vier PVT’s
tot dan toe bij Sint-Amedeus Mortsel behoorden
en dat het personeel van de Broeders Alexianen
niet goed wist hoe ze met dat gegeven moesten
omgaan.
In Boechout hadden ze geen ervaring met externe
campussen, men kende het concept van ligdagen
in PVT niet, enz. Als we telefoneerden en we
hadden toevallig iemand aan de lijn die vroeger bij
de Broeders Alexianen werkte, was die niet altijd
van alles op de hoogte. Maar gelukkig is dat snel in
orde gekomen.”
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Het PVT heeft dus zijn eigen werking verder
kunnen zetten met hetzelfde personeelskader als
vroeger, met als grootste inhoudelijk aandachtspunt voor het personeel die herstelgerichte zorg.
“Wij kijken naar de krachten en wensen van de
bewoners en ondersteunen hen in hun individuele wensen. Daarvoor werden in 2017 massaal
vormingen georganiseerd en werd er een interne
coach aangesteld. Dat is een ZICO (zorginhoudelijk coördinator) die de teams in de PVT’s ondersteunt in het uitwerken en implementeren van de
SRH-methodiek en de andere ZICO’s adviseert en
ondersteunt.”

“De instroom verjongt, eind 2017 steeg het aantal
nieuwe bewoners dat jonger is dan 30 jaar.
Meer dan ooit proberen we die terug te oriënteren
naar een zelfstandigere woonvorm. Dat is in een
paar gevallen gelukt. Oudere bewoners horen op
een bepaald ogenblik, als ze meer lichamelijke zorg
nodig hebben en de psychiatrische problematiek
niet meer overheerst, meer thuis in een Rust- en
Verzorgingstehuis.”

Niet alle bewoners van een PVT kunnen hun
eigen wensen uiten. “Dat is heel wat minder bij
bewoners met een verstandelijke beperking.
Maar ook daar proberen we in de mate van het
mogelijke de ruimte te creëren dat ze hun eigen
wensen kunnen uiten, desnoods met tekeningen
en gebaren.”
Tien jaar geleden werd ervoor gekozen het aantal
bewoners met een verstandelijke beperking af te
bouwen. In 2017 is hun aantal fel gedaald.
“Waarschijnlijk omdat bewoners ouder worden en
er geen instroom van nieuwe bewoners met een
verstandelijke beperking is.”
Een ander opvallend fenomeen in 2017 was de
steeds jongere leeftijd van nieuwe bewoners.
Antoon Vandekerckhove

Multiversum in cijfers
PVT
DE LIEREMAN

DEN HEUVEL

l

60 bewoners: 83% mannen

l

30 bewoners: 80% mannen

l

gemiddelde leeftijd 61 jaar

l

gemiddelde leeftijd 56 jaar

l

55% schizofrenie & psychose

l

70% schizofrenie & psychose

l

18% middelgerelateerde stoornis

l

13% persoonlijkheidsstoornissen

l

15% stemmingsstoornissen

l

10% stemmingsstoornissen

l

5 nieuwe opnames in 2017 / 2 heropnames

l

3 nieuwe opnames in 2017 /2 heropnames

DE WIJNGAARD
l

64 bewoners: 86% mannen

l

gemiddelde leeftijd 62 jaar

l
l

WAESDONCK
l

62 bewoners: 86% mannen

l

gemiddelde leeftijd 60 jaar

42% schizofrenie & psychose

l

58% schizofrenie & psychose

39% verstandelijke beperking

l

16% verstandelijke beperking

l

5% stemmingsstoornissen

l

11% middelgerelateerde stoornis

l

3 nieuwe opnames in 2017

l

12 nieuwe opnames in 2017 / 5 heropnames

TOTAAL VOOR PVT IN 2017
32 opnames waarvan 23 nieuwe en 9 heropnames
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Ziekenhuis
Nathalie Cornille, ervaringsdeskundige

“De ervaringsdeskundige is een bruggenbouwer”
Onze missie zegt het klaar en duidelijk:
“Bij alles wat we doen, staan de cliënt en zijn
familie centraal.” Eén van de manieren om de
patiënt nog beter te bereiken is het inzetten van
de ervaringsdeskundigen. Het team telt intussen
7 mensen. Eén van hen is Nathalie Cornille die met
vallen en opstaan er nu staat. “Ik voel mezelf een
bruggenbouwer tussen de hulpverlener en de
patiënt”, zegt Nathalie.

Nathalie volgde de opleiding tot ervaringsdeskundige en ging aan de slag. “Voor mij brengt een
ervaringsdeskundige extra expertise in de geestelijke gezondheidszorg. Ik wil zeker niet zeggen hoe
het beter kan. Ik wil iets betekenen voor de patiënt
én de hulpverlener.

Nathalie worstelde van jongs af aan met verslavingsproblemen. “Ik ben opgenomen geweest,
ik ben hervallen, … Ik heb een heel herstelproces
doorstaan met vallen en opstaan”, vertelt Nathalie.

Nathalie kan hulp bieden op verschillende vlakken.
“Ik kan gespreksonderwerpen opentrekken, precies
omdat ik het zelf ook allemaal heb meegemaakt.
De schuld en de schaamte zijn zaken waar een patiënt heel erg mee worstelt. Dat stigma is enorm.

“Tot ik eindelijk voor mezelf toegaf dat ik een
probleem had. Ik ben zelf op zoek gegaan naar
een oplossing.” “Ik heb psychologie gestudeerd
aan de Open Universiteit, ik ben afgestudeerd in de
Jeugd- en gehandicaptenzorg en ik heb 12 jaar als
zorgkundige op een psycho-geriatrische afdeling
gewerkt. Je ziet het, alles wat ik deed had te
maken met mijn problemen en mijn zoektocht
naar de oorzaak ervan.”
Nathalie is nu al jaren stabiel. “Ik ben wel
kwetsbaar, maar ik weet dat, en mijn kwetsbaarheid is ook een deel van mijn sterkte. Ik weet wie
ik ben, wat ik kan, en ik wou die ervaring delen
met anderen.”

Ik weet hoe een patiënt zich voelt én hoe je eruit
kan komen.”

Meer dan ooit is Nathalie een teken van hoop.
“Ik heb ook diep gezeten, maar ik sta er nu. Ik ben
het bewijs dat je écht kan genezen, dat je écht je
leven weer op de rails kan krijgen.”
Nathalie geeft verschillende sessies aan patiënten.
“Soms kan dat heel diep gaan, dat mag iedere
patiënt zelf aangeven. Soms blijft het oppervlakkig.
Misschien kan een patiënt op dat ogenblik nog niet
meer aan dan een gewone babbel. Alles hangt af
van hoe ver ze staan in het herstelproces.”
Ook voor de hulpverleners is Nathalie welkom.
“Ik kan mijn visie geven, ze luisteren naar mij
en ik voel me gewaardeerd.”

Soms kaart ik dat zelf aan in sessies met patiënten
en zeggen ze me achteraf dat ze zaken tegen mij
hebben gezegd die ze nooit zouden durven
vertellen aan een hulpverlener. Patiënten vragen
zich ook dikwijls af of ze nu nooit meer zullen
mogen drinken, roken enz. ‘Zal één pintje kwaad
kunnen?’ Dat durven ze niet vragen aan iemand
anders.”
“Veel patiënten voelen zich ook minderwaardig.
Die hulpverlener heeft het in hun ogen gemaakt
in het leven, zij niet.”

Nathalie Cornille
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Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel

Campus Alexianen
Provinciesteenweg 408
2530 Boechout

PVT
PVT De Wijngaard
Sint-Pauluslaan 6A
2390 Malle

PVT Den Heuvel
Heuvelstraat 166
2530 Boechout

PVT De Liereman
Schuurhovenberg 59
2360 Oud-Turnhout

PVT Waesdonck
Waesdonckstraat 2
2640 Mortsel

www.multiversum.care
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