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Beste netwerkpartner 

 

 

 

 

Omdat in de regio’s Antwerpen-centrum en ZORA (Zuid Oost Rand Antwerpen) de behoefte aan PVT-

bedden groter was dan het aanbod, werd beslist om bedden te verhuizen van PVT De Wijngaard in 

Malle naar de regio Mortsel-Boechout. In een eerste fase verhuizen we 34 bedden. 

Het PVT-aanbod in de Voorkempen blijft voldoende verzekerd door de aanwezigheid van PVT De 

Landhuizen (120 bedden) in Zoersel. 

Van deze wijziging hebben we tevens gebruik gemaakt om ons PVT-aanbod nog beter te 

differentiëren.  

Binnen PVT Waesdonck in Mortsel wordt vanaf 1 juli een nieuwe wooneenheid opgericht: De Fonkel 

(24 bedden). Deze bestaat uit twee werkingen:  

 een semi-gesloten leefeenheid (9 bedden) voor bewoners die nood hebben aan een hand-in-

handbegeleiding, structuur en toezicht 

 een open leefeenheid (15 bedden) voor bewoners met een wisselend toestandsbeeld waarbij 

toezicht snel en soepel op- en afgeschaald kan worden 

Daarnaast kwam er eerder dit jaar een module groepswonen (6 bedden) bij voor bewoners met een 

hoge zelfredzaamheid. Toezicht (op afstand) gebeurt hier i.s.m. wooneenheid De Lommerte. 

 

Ook in PVT Den Heuvel in Boechout werden eerder dit jaar al 4 studio’s in gebruik genomen voor 

bewoners met grotere zelfredzaamheid.  

 

Zorgmanager van de cluster PVT is Toon Vandekerckhove. 

Binnen de nieuwe wooneenheid De Fonkel worden de contactpersonen: 

 

 Patrick Van Asch - coördinator 

 Emiel Nelissen - zorginhoudelijk coördinator 

 Rina Currinckx - maatschappelijk werker 

 Dr. Tine De Ridder – psychiater 

Deze voorziening behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent 



 

Hugo Van Noyen (ex-coördinator De Wingerd) wordt coördinator van De Lommerte. 

 

De wooneenheid De Wingerd in PVT De Wijngaard in Malle stopt per 1 juli.  

De bewoners van De Wingerd hebben in samenspraak met het team van de wooneenheid de 

afgelopen maanden allen een nieuw plekje gekregen.  

 

Deze eerste stap past in het zorgstrategisch plan PVT waar wij op een termijn van 5 jaar PVT De 

Wijngaard volledig wensen te verhuizen naar de regio Mortsel-Boechout. Voor meer informatie en 

contactgegevens verwijzen we je graag naar onze website www.multiversum.care. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

Els Vanheusden                

Algemeen directeur                             


