
PUENTE 2.0

WEGBESCHRIJVING

Openbaar vervoer
• TRAM Lijn 7 en 15
• BUS Lijn 90, 91 en 92

Auto
De Antwerpsestraat is de verbindingsweg tussen 
Berchem en Mortsel centrum.
Vergeet je parkeerschijf niet als je met de auto komt.

OVER PUENTE 2.0
Puente 2.0 is een samenwerkingsverband tussen 

• SARA Antwerpen
• Zorggroep Multiversum
• Wit-Gele Kruis

Het project ging van start in 2006.

Ondersteuning en nazorg bij de 
opvolging van uw langwerkende 
psychiatrische medicatie

Puente 2.0
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel
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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 psychiatrisch ziekenhuis.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN ER
• Puente 2.0 werkt enkel op verwijzing vanuit 

Zorggroep Multiversum.
• Je hebt een voorschrift voor langwerkende 

antipsychotische medicatie.
• Je kan deze medicatie zelf afhalen in de 

apotheek.  
• Je hebt een voorschrift tot toediening van 

medicatie door dienst thuisverpleging van het 
Wit-Gele Kruis.

• Het formulier voor de nazorg van Puente 2.0 
wordt door jou ondertekend voor akkoord.

• We vragen je telefonisch bereikbaar te zijn.
• Vooraf of, indien niet mogelijk, op het moment 

van eerste toediening vindt er een intake-
gesprek plaats.

WAAR EN WANNEER
Adres Puente 2.0
De klApper (3de verdieping) 
Antwerpsestraat 179
2640 Mortsel

Tijdstip toediening:
Elke maandag en dinsdag om 13 u is een 
verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis aanwezig.
Of op alle weekdagen aan huis op afspraak.

KOSTPRIJS
De nazorg door Puente 2.0 is gratis.  
Je moet wel zelf zorgen voor voorschriften en het afhalen 
van je medicatie in de apotheek.
Vergeet niet je medicatie mee te brengen op het 
moment van toediening.

OPVOLGING
• Opvolging gebeurt op basis van een systeem 

dat bestaat uit advies en herinneringsSMS-en bij 
afspraken.

• Je zal via SMS worden gecontacteerd vóór 
elke nieuwe afspraak tot toediening van de 
medicatie.  

• Dit heeft als doel je te herinneren aan je 
afspraken en ook eventueel advies of hulp te 
bieden bij problemen.  

• Indien je afwezig bent op je afspraak en/of 
niet bereikbaar bent, zal contact opgenomen 
worden met je geneesheer of andere 
nazorginstanties.

TOEDIENING
Ondersteuning vanwege Puente 2.0 kan op 2 manieren 
gebeuren: 

• Bij voorkeur vindt de toediening van je  
medicatie plaats in de Puente-ruimte, een 
locatie die zich bevindt binnen de klApper.   
De inspuitingen worden daar toegediend 
door een verpleegkundige van het Wit-Gele 
Kruis.  
Elke maandag- en dinsdagnamiddag 
vanaf 13u.

• Je kan ook kiezen voor een toediening bij je 
thuis.

De opvolging van deze afspraken (telefoon of sms) 
gebeurt ook door Puente 2.0.

Belangrijk: voor toediening van Zypadhera moet een 
zorgovereenkomst ingevuld worden. In dit geval zal je 
gedurende 3 uur aanwezig blijven binnen de voorziening 
van de klApper.

CONTACT EN INFO
Voor aanmeldingen of informatie over de locatie 
in Mortsel (De klApper/´t Aktief ) kan er tijdens 
weekdagen contact opgenomen worden met Anne De 
Corte en Veerle Maerevoet op het nummer  
0492 14 52 54 of via mail:
anne.decorte@multiversum.broedersvanliefde.be
veerle.maerevoet@multiversum.broedersvanliefde.be


