
 

 

Voor wie? 
  

De werking van Puente 2.0 is gericht op mensen die 

langwerkende antipsychotische medicatie toegediend krijgen en 

die niet (meer) opgenomen zijn of binnenkort ontslagen worden 

uit het psychiatrische ziekenhuis. 

 

Welke voorwaarden zijn er? 

• Puente 2.0 werkt enkel op verwijzing vanuit 
Zorggroep Multiversum en vzw De Link. 

• De cliënt heeft een voorschrift voor langwerkende 

antipsychotische medicatie. Dit zijn inspuitingen om de 2, 3 

of 4 weken. 

• De cliënt heeft een voorschrift tot toediening van 

medicatie door dienst thuisverpleging van Wit-Gele 

Kruis. 

• De cliënt ondertekent het formulier voor de nazorg van 

Puente 2.0 . 

• De cliënt is telefonisch bereikbaar. 

• De cliënt heeft een intakegesprek tijdens de eerste 

afspraak. 

Waar en wanneer?  

Adres Puente 2.0: 

Vzw De Link Antwerpsestraat 179 2640 Mortsel 

• Tijdstip toediening: 

Elke maandag en dinsdag om 13u is een verpleeg 

kundige van het Wit-Gele Kruis aanwezig (tenzij 

anders afgesproken). 

Kostprijs? 
 

 

De nazorg door Puente 2.0 is gratis voor cliënten. 

Cliënten dienen wel zelf te zorgen voor voorschriften en 

het afhalen van hun medicatie in de apotheek. 
 

Hoe aanmelden?  

• Telefonisch: 0473/88.25.40 

Mail: veerle.maerevoet@ 

multiversum.broedersvanliefde.be of 

tinne.weckx@ 

multiversum.broedersvanliefde.be 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  •_ Contactpersonen: Veerle Maerevoet & Tinne Weckx 
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Puente 2.0 

 
Vanuit de overtuiging dat een goede nazorg essentieel is voor mensen met 
een langdurende psychische problematiek, werd door de vzw Remissie in 
2006 het Puente-project opgestart. 

 
De werking van Puente in Mortsel bestaat sinds 2010, met een eigen 

Puente-,rumte op locatie van vzw De Link. De realisatie van dit initiatief 
kwam tot stand in samenwerking met vzw Remissie, PC Sint- Amedeus, 
vzw De Link en Wit-Gele Kruis. 

 
Anno 2013 wordt de evolutie naar een gemeenschapsgerichte geestelijke 

gezondheidszorg meer en meer realiteit. In het huidige 

samenwerkingsverband SaRA voor de regio Antwerpen blijven we 

overtuigd van de meerwaarde die een Puente-nazorg kan bieden . 

 
Puente 2.0 zet vandaag de bestaande werking van Puente verder, in een 

nieuw jasje en met een nieuw logo. Puente 2.0 is een samenwerking 

tussen vzw De Link en Wit-Gele Kruis, en blijft behouden op de locatie van 

vzw De Link in Mortsel. 

 
 

 
Een goede nazorg 
 
De organisatie van een goede nazorg is een belangrijk aandachtspunt binnen 

een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Een goede nazorg 

helpt bij het voorkomen van herval, en biedt mogelijkheden tot ondersteuning 

van het eigen herstelproces van elke persoon. Het kan een hulpmiddel zijn om 

de brug te leggen naar de realisatie van persoonlijke doelen en 

toekomstplannen. 

 
De nazorgdienst Puente 2.0 wil helpen om een brug te creëren tussen een 

verblijf in het ziekenhuis en andere nazorginstanties zoals psychiater, 

huisarts, thuisverpleegkundige,... 

 
 

 

Werking Puente 2.0 
 

Puente 2.0 biedt ondersteuning bij de opvolging en toediening van 

langwerkende antipsychotische medicatie. 

 
 
Opvolging 

 
Opvolging gebeurt op basis van een systeem dat bestaat uit 
advies en herinnerinos sms-en bij afspraken. 

Clienten worden gecontacteerd vóór elke nieuwe afspraak tot 

toediening van de medicatie. Dit met als doel cliënten te 

herinneren aan hun afspraken, en eventueel advies of hulp te 

bieden bij problemen. Cliënten worden eveneens gecontacteerd 

indien ze niet op hun afspraak aanwezig waren. 

 
 

 
Toediening 

Ondersteuning bij de toediening van langwerkende 

antipsychotische medicatie kan op 2 manieren binnen Puente 2.0. 

Bij voorkeur gebeurt de toediening van langwerkende medicatie 

in de Puente-ruimte, een locatie die zich bevindt binnen vzw De 

Link in Mortsel. De inspuitingen worden daar toegediend door 

een verpleegkundige van het 

Wit-Gele Kruis. elke maandag- en dinsdagnamiddag om 13u. 
Iemand kan om diverse redenen ook kiezen voor een 

toediening aan huis of in het dispensarium van het WitGele 

Kruis. De opvolging van deze afspraken (telefoon of sms) gebeurt 

ook door Puente 2.0. 

 
 

 
Belangrijk: voor toediening van Zypadhera dient een zorgovereenkomst 
ingevuld te worden. De cliënt moet gedurende 3 uur aanwezig blijven binnen 
de voorziening van Activering De Link. 

 

 


