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OTV-Nieuws juni 2019

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur

2019, TIJD OM TE ONTZORGEN
Ontzorgen is een nieuw modewoord dat sinds enkele jaren regelmatig op-

duikt in het bedrijfsleven en zo ook in de zorgsector. 

Ontzorgen betekent voor ons dat wij vanuit OTV Home Care en op de site 

Seniorplaza letterlijk alle zorg uit handen nemen. Je vindt bij ons één aan-

spreekpunt van waaruit al je ‘zorgen’ worden behandeld. Alles wordt voor 

jou geregeld zodat je je kan focussen op de leuke dingen van het leven.
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Langer thuis wonen
We beseffen allemaal dat de 65 
plussers van vandaag niet meer 
vergeleken kunnen worden met de 
65 plussers van 20 of 30 jaar gele-
den. Men spreekt nu van de actieve 
senior en een deel van deze doel-
groep is zelfs nog aan het werk. De 
overheid laat meer en meer toe om 
na de gerechtigde pensioenleeftijd 
bij te verdienen. 
De zorgsector past zich ook aan en 
speelt in op de noden van de senior 
die zelf aangeeft wat wel wat niet. 
De huidige senior is zelf de dirigent 
van zijn kwaliteit van leven. Bepaalt 
zelf waar, wanneer en hoe hij zijn 
leven wil en zal beleven. Zo wordt 
er door de thuiszorg meer en meer 
zorg op maat aangeboden. Zorgen 
op kleine schaal tot zeer gespecia-
liseerde zorg staat op onze menu-
kaart. U vraagt, wij draaien.

Digitalisering
De technologie staat niet stil maar 
dat weten we al heel lang. Waar het 
zal eindigen is een vraagteken maar 
voorlopig zien we dat de techno-
logie en de digitale evolutie ons 
steeds meer comfort geven en ook 
in de zorg alsmaar meer gebruikt 
zal worden. Slimme apparaten leren 

van onze dagdagelijkse routines en 
gaan daar op inspelen. Het is al lang 
geen rocket science meer.

Naast onze activiteiten op de ach-
terzijde, kondigen wij nog graag en-
kele grootse evenementen aan;

Ladies After Work 1 augustus 2019 
Het is ondertussen reeds jaren een 
gekend evenement maar ook dit 
jaar voorzien we op onze site Se-
niorplaza weer een superleuk en 
gezellige happening op de eerste 
donderdag van augustus.
Marktkraampjes, muziek, hapjes en 
drankjes, kortom het wordt ook nu 
weer superleuk! 
Oh… toegang is gratis! 

Wens je de nieuwsbrief digitaal? 
Stuur een mail naar regionieuws@otvhomecare.be



65 PLUSSERS  
willen steeds langer thuis blijven wonen

Het is de wens van vele 65-plussers zelf: ze 
willen bij voorkeur niet verhuizen naar een 
andere omgeving.

Zij blijven het liefst zo lang mogelijk wonen 
in hun eigen veilige en vertrouwde huis en 
gekende omgeving met hun bestaande sociale 
contacten.

Door het inzetten van technologische 
hulpmiddelen kunnen mensen de dag van 
vandaag ook langer thuis blijven wonen.

Eén van deze hulpmiddelen is de ESSENCE 
noodoproephorloge. 
Het kan uitermate goed functioneren als 
senioren alarm horloge. Zo weet je altijd waar 
je vader, moeder of partner is en kunnen zij 
in geval van nood een SOS-bericht naar je 
toesturen via de SOS-knop. Ook is het senioren 
horloge voorzien van een belfunctie en kunnen 
er verschillende zones worden ingesteld. Verder 
is het senioren alarm horloge voorzien van tal 
van andere functies zoals een zeer nauwkeurige 
GPS locatie, zowel binnen als buiten.
De ESSENCE noodoproephorloge zorgt ervoor 
dat iedereen altijd veilig kan bewegen binnen 
en buiten huis.

Als men te maken heeft met onwel worden, 
vallen of agressie maakt men met één druk op 
de rode knop een noodoproep die verzonden 
wordt naar vrienden en familie of naar de 
alarmcentrale die 24/24 en 7/7 bereikbaar is.

De ESSENCE noodoproephorloge zorgt er ook 
voor dat familie en mantelzorgers weten dat 
hun ouders of grootouders veilig zijn en dat 
geeft een gerust gevoel.

Ook de personen die in een serviceflat wonen 
weten de ESSENCE noodoproep horloge te 
waarderen voor als zij op stap gaan of bereikbaar 
willen blijven voor de kinderen en kleinkinderen.

De ESSENCE, het kleinste waterdichte 
noodoproep horloge. Tevens het eerste horloge 
dat speciaal ontwikkeld is om ook dragers met 
smallere polsen het hoogste draagcomfort te 
bieden, thuis of onderweg. De horlogebanden 
van de ESSENCE zijn verwisselbaar en bieden 
de mogelijkheid uw ESSENCE te combineren 
met elk ander standaard bandje van uw keuze. 

De IP67 waterbestendigheid garandeert veilig 
gebruik zowel onder de douche als in bad. 

Daarnaast hebben de ESSENCE horloges 
het sterkste audio systeem in hun categorie, 
waardoor ze ook hoorbaar zijn voor mensen 
met een beperkt gehoor.

Smartwatcher, de toonaangevende innovator 
van noodoproep horloges, biedt haar nieuwste 
horloges, de ESSENCE en ESSENCE deluxe, 
vanaf nu ook in de Orthoshop te Willebroek aan. 

zorg op maat  
voor diverse doelgroepen

Om dit te kunnen realiseren, hebben wij zowel binnen onze gezinszorg als binnen onze aanvullende 
thuiszorg medewerkers die gespecialiseerd zijn in één van de bovenstaande domeinen vanuit 
hun praktijkervaring én via bijkomende opleidingen en intervisies. 
 
Zorg op maat voor mensen met een beperking

OTV Home Care heeft een gespecialiseerd aanbod om mensen met een beperking en hun 
naasten te ondersteunen in het dagdagelijkse leven. 

Wij zijn er voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), personen met een fysieke en/
of mentale beperking (MS, ALS, ziekte van Parkinson, een visuele of auditieve beperking,…). Ook 
mensen die genieten van de persoonsvolgende financiering via een basisondersteuningsbudget 
(BOB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde 
gezins- en aanvullende thuiszorg.

Zorg op maat voor mensen met een psychische problematiek

OTV Home Care biedt ondersteuning aan mensen met heel uiteenlopende problematieken, 
zoals een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen (borderline, paranoia,…), 
schizofrenie, depressie, fobieën of een posttraumatische stressstoornis. Ook mensen met een 
verslavingsproblematiek kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde gezins- en aanvullende 
thuiszorg.

Zorg op maat voor personen met dementie

Hiertoe heeft OTV Home Care een referentiepersoon dementie in dienst. Deze referentiepersoon 
coacht en adviseert onze dementiekundige basiszorgverleners, die bij personen met dementie 
aan huis komen. Deze dementiekundige basiszorgverleners zijn specifiek opgeleid in het verlenen 
van zorg aan personen met dementie thuis en hebben ook een pak ervaring waarop zij kunnen 
terugvallen. Bovendien worden zij permanent bijgeschoold en ondersteund om een optimale en 
kwalitatief hoogstaande zorg op maat van de cliënt met dementie te kunnen bieden.

De hulp wordt steeds in samenspraak met de cliënt afgestemd op zijn/haar noden, zowel qua 
taakinhoud als qua frequentie. 

Als erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg wil OTV Home Care 
zich richten op een aantal specifieke doelgroepen. Binnen een steeds wijzigend 
zorglandschap probeert OTV Home Care via met haar gespecialiseerde zorg een vaste 
waarde te zijn voor:
• Mensen met een beperking en hun naasten
• Personen met dementie en hun omgeving
• Mensen met een psychische problematiek en hun verwanten
• Palliatieve zorg

Meer weten? 
Je kan ons steeds telefonisch of via mail contacteren tijdens de kantooruren.
Alle contactgegevens vindt u op www.otvhomecare.be.

2 3



Dagcentrum  
iets voor jou? 

De mensen in ons dagcentrum zijn erg 
verschillend en dat zorgt voor een leuke 
dynamiek. Enkelen wonen nog zelfstandig, 
ze krijgen al wat hulp thuis maar een dagje 
in het dagcentrum geeft hen nog wat extra 
ondersteuning. Ook uit de assistentiewoningen 
hebben we mensen die anders een hele dag 
alleen zouden zijn. Nog iemand anders komt 
na een lange revalidatie bij ons voor net dat 
ietsje meer toezicht dan thuis. Iedereen heeft 
zo zijn reden om te komen, maar stuk voor 
stuk zijn ze erg tevreden. We laten hen zelf ook 
even aan het woord.

“Ik was eerst niet echt overtuigd, want ik ben 
graag thuis. Maar dat ene dagje in de week, 
breekt mijn week en dat doet me deugd. Ik kijk 
er steeds naar uit om de mensen die ik daar 
heb leren kennen terug te zien. Dan babbel je 
eens met andere mensen ook he. En onlangs 
vierde ik er mijn verjaardag met taart! Super 
gezellig.”

“Ik woon in een serviceflatje en ben erg blij 
dat ik naar het dagcentrum kan gaan, dan 
hoef ik niet altijd alleen te eten. En daarna een 
activiteit vind ik super.”
“Ik kom elke dag, en dat vind ik prima. Ik kan hier 
ook genoeg rusten, wat voor mij ook belangrijk 
is. En ik heb hier ontdekt dat ik blijkbaar goed 
ben in kaarten. Nu doe ik standaard mee met 
het kaartenclubje.”

We proberen hier in te spelen op de wensen 
van de mensen en voor ieder wat wils aan te 
bieden. Heb je een leuk idee om te doen of 
wel je een talent (her)ontdekken? Laat het 
ons zeker weten, dan gaan we mee met jou op 
zoek!

En Lou is nog altijd onze mascotte. Ondertussen 
is ze 2 jaar geworden. Lou is erg lief, speels en 
houdt van koekjes! 

Kom je graag kennismaken met Lou en de rest 
van onze mensen? Kom gerust eens langs of 
kom eens testen of het ook iets voor jou is. De 
eerste keer dat je komt is dan ook helemaal 
gratis! 

Tot binnenkort!

Dagcentrum Plaza is nu al enige tijd geopend en 
begint stilaan goed vorm te krijgen. Dagelijks krijgen 

we heel wat leuke mensen over de vloer. Deze mensen 
vormen samen al een leuk vriendenkliekje. Door hen 

wordt het hier steeds gezelliger.

Komt u graag 
kennismaken of wil u 
nog wat meer info?

Dagcentrum Plaza
Overwinningsstraat 133, 2830 Willebroek
03 860 10 76
dagverzorgingscentrum@seniorplaza.be
 
openingsuren: 
Elke weekdag 8u30 – 16u30
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Infosessie  
‘Sitwear’
Infosessie in het kader van het Plazarama aanbod – www.plazarama.be  
de activiteiten gaan door in de Plazarama zaal 
Overwinningsstraat 133 te 2830 Willebroek, 03 860 70 00

Door: Steven Claeys, Oprichter Sitwear

Donderdag 20 juni 2019

Om 14u00

Ik ben Steven Claeys, ik ben 28 en verlamd als tetrapleeg sinds mijn 
ongeval in Australië in 2014. 

Door mijn werk rond aangepaste kledij voor rolstoelgebruikers heb 
ik veel geleerd over de gevaren van een zittende levensstijl. Wat de 
langdurige, pijnlijke gevolgen kunnen zijn van een foute keuze in rolstoel, kussen of kledij.

Ben jij eigenlijk op de hoogte van die gevaren? Waarvan sommigen zo gevaarlijk zijn dat zo 
goed als elke permanente rolstoelgebruiker er vroeg of laat mee wordt geconfronteerd.

Weet jij dan ook waar je op moet letten wanneer je kledij koopt die veilig en comfortabel moet 
zijn in je rolstoel?

Ik nodig je uit om samen met mij op zoek te gaan naar de antwoorden op deze vragen en ik 
wil jou daarna ook graag mijn beste tips & tricks geven om de zichtbare én verborgen gevaren 
van het rolstoelgebruik te 
trotseren.

Hopelijk tot dan! groetjes, 
Steven

gratis

De thuisverplegingsdienst OTV Home Care 

regio Bornem bestaat uit 120 verpleegkundigen 

en 5 zorgkundigen die dag in, dag uit op de baan 

gaan om de beste zorgen toe te dienen aan hun 

patiënten. De thuisverpleging blijft werken aan de 

uitbreiding van zijn diensten naar andere steden en 

gemeenten in België. 

Sinds 1 januari 2019 is de thuisverplegingsgroep Vrijdaghs – Janssens een onderdeel van onze 
werking.
Zij zijn werkzaam in regio Mechelen dat uitwijkt tot nog andere gemeenten zoals Hofstade. 

Het team Vrijdaghs – Janssens bestaat uit professionele verpleegkundigen en zorgkundigen en net 
als in het team regio Bornem zijn er in het team Mechelen gespecialiseerde verpleegkundigen voor 
wondzorg, diabetes en reanimatie. 

We zijn heel blij om hen te verwelkomen zodat we kunnen blijven groeien, alsook de patiënten 
hebben de mogelijkheid om in een grotere regio te genieten van de zorgen van de verpleegkundigen 
van OTV Home Care. 
 
Hiermee willen we benadrukken dat als je bijvoorbeeld gaat logeren bij familie, vrienden,… de 
continuïteit van je zorgen binnen onze werkzame regio’s gegarandeerd kan worden.

Langs deze weg willen wij, de regioverantwoordelijken van de thuisverpleging al onze 
verpleegkundigen en zorgkundigen bedanken voor hun inzet en goede zorgen die zij geven aan de 
patiënten. Weer of geen weer, zij staan er dagelijks met een glimlach.

Naast het verplegend team zijn er dagelijks vrijwilligers die zich inzetten om ervoor te zorgen dat 
de zorgen aan onze patiënten vlotter kunnen verlopen. Bij deze willen we hen ook zeker bedanken 
voor alle goede en efficiënte hulp.

Met Pasen heeft OTV Home Care niet alleen gedacht aan het personeel maar ook aan onze patiënten. 
Om ze op een leuke manier vrolijk Pasen te wensen, hebben de vrijwilligers een leuke attentie 
gemaakt. Zie bovenstaande foto.

Julie Ceulemans, Ilse Tierens & Elodie De Mulder 

Dienst

Thuisverpleging

HOE THUISVERPLEGING AANVRAGEN?

Bel of mail ons om een afspraak te maken. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, aarzel niet 
om contact op te nemen:
Met ons secretariaat via 03 860 70 00 - 078 15 20 12 of thuisverpleging@otvhomecare.be
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VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek

 03 860 70 00 • plazarama@seniorplaza.be

 www.plazarama.be

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

‘Osteoporose’ donderdag 13 juni om 14u00

‘Sitwear’ donderdag 20 juni om 14u00

‘Dementie: Muziek en ons brein’ dinsdag 25 juni om 13u30

GENIETEN DATUM UUR

Aperitiefconcert Steffi & Adi vrijdag 14 juni om 18u30

Ontdekken: Rivella producten woensdag 19 juni om 14u00

Ontdekken: Rivella producten zaterdag 22 juni om 19u00

Aperitiefconcert Steffi & Adi zondag 14 juli om 15u00

Film: ‘C’eravamo tanto amati’ vrijdag 26 juli om 14u00

Ladies Night donderdag 1 augustus vanaf 19u

Film: ‘Swing Time’ vrijdag 23 augustus om 14u00

Vernissage: Ilse Penne vrijdag 30 augustus om 20u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 12 juni om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) donderdag 13 juni om 19u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 15 juni om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 15 juni om 19u00

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 19 juni om 19u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 20 juli om 13u00

Cursus: Autobegeleider zaterdag 17 augustus om 13u00

PPLLAAZZAAKIDSKIDS DATUM UUR

Film: ‘Kleine Nicolaas gaat op vakantie’ woensdag 17 juli om 14u00

Film: ‘De GVR’ woensdag 21 augustus om 14u00

IEDEREEN IS WELKOM OP DEZE ACTIVITEITEN

ADRES 
Overwinningsstraat 133-135 
2830 willebroek 

ALGEMEEN NUMMER: 
tel. 03 860 70 00 
Fax 03 866 07 82 

E-MAIL:  
regionieuws@otvhomecare.be 

WEBSITE:  
www.otvhomecare.be 
www.seniorplaza.be 
www.plazarama.be

PLAZARAMAKALENDER 


