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OTV-Nieuws april 2019

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur

RESPECT VOOR ZORG EN ZORGEN.
De negatieve nieuwsberichten rond de zorgverlening weegt zwaar op 
al wie dagelijks opnieuw en met veel enthousiasme met zorg bezig 
is. Onze collega’s in Seniorplaza, onze collega’s in de thuiszorg…  
Dagelijks zetten zij zich in voor de residenten, voor de cliënten, voor 
de patiënten. Heffen en tillen, poetsen, maaltijden bereiden, zorgen, 
verzorgen, ...
Weekdagen, vroege ochtenden, late shiften, weekends, nachten… 
sociaal niet altijd makkelijk maar voor de hulpverlening een bewuste 
keuze en klagen doen ze zelden.
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Deze nieuwsbrief staat vol met goed 
nieuws over hoe OTV Home Care 
en Seniorplaza hun dienstverlening 
steeds weer aanpassen aan de 
vragen en noden van residenten, 
cliënten en patiënten. Respect dus 
voor al onze collega’s.

Vrijwilligers
Ook voor hen heel veel respect voor 
de ondersteuning en aandacht die 
zij dagelijks geven en het extra werk 
dat zij ter harte nemen.
De week van de vrijwilligers 
gebruiken we dan ook om hen een 
keer extra in de bloemetjes te zetten 
en de carnavalsperiode zorgde 
alvast voor extra sfeer en ambiance.

Een nieuwe bakfiets!
Het animatieteam van Seniorplaza 
zet zich in om via allerlei activiteiten 
geld in te zamelen voor een 
elektrische bakfiets ten voordele van 
de residenten. Alweer hulpverleners 
met het hart op de juiste plaats!

Thuisverpleging
Palliatieve sedatie wordt ook binnen 
de thuisverpleging meer en meer 

gevraagd. Een heel intieme en 
vaak moeilijke periode in het leven 
van de patiënt en zijn omgeving.  
Onze thuisverpleegkundigen 
staan dag en nacht paraat om 
het proces te begeleiden. In deze 
omstandigheden zetten zij hun 
eigen privéleven even opzij en krijgt 
hun sociaal engagement naar de 
patiënt absolute voorrang. Respect 
daarvoor!

Plazarama
Naast zorgverlening ‘zorgen’ we 
ook voor recreatie en trachten we 
een gans aanbod te presenteren om 
van te genieten. Ook de komende 
maanden mag u weer allerlei 
activiteiten van ons verwachten. 
Details daarover vind u op de laatste 
pagina.

Tijdens de paasvakantie voorzien 
we ook weer leuke films voor de 
kids!

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



DE YUNO 
MATRAS  
Zo uniek als jezelf

Zo goed als alle merkmatrassen worden op maat van de 
‘gemiddelde mens’ gemaakt en wordt er hooguit rekening 

gehouden met je gewicht. Meer dan 7 miljard mensen 
moeten het al tientallen jaren stellen met een soft, medium 

of harde matras. Alle gefotoshopte reclamefoto’s ten spijt is 
de kans dat je wervelkolom perfect recht ligt tijdens de nachtrust 

zoiets als het winnen van het grote lot.

YUNO pakt het anders aan. YUNO houdt niet alleen rekening met je lengte en gewicht, maar 
ook met de breedte van je schouders, taille en heupen. Verder ook nog met je leeftijd, gender, 
inslaaphouding, type bodem, enz.… 

Custom8, spin off van de KU Leuven, die de YUNO 
matras ontwikkelde, ontwierp een algoritme dat al 
deze data verwerkt, waarna de YUNO matras wordt 
aangepast aan jouw individueel profiel.
Met de YUNO matras lig je en slaap je daardoor 
niet alleen beter, je ontwaakt ook fitter en zonder 
rugpijn.

Je krijgt er een heleboel informatie en antwoorden 
op al je vragen. Je kan je er laten opmeten, 
je persoonlijke YUNO matras ter plaatse 
uittesten en eventueel genieten van een mooie 
kennismakingskorting.

Tot dan

Het is een waar voorrecht om deel te mogen uitmaken in deze 
uiterst gevoelige en intieme fase van de patiënt en zijn familie.
 
Hoe langer hoe meer neemt de vraag naar palliatieve sedatie toe, 
waarbij het doel niet is het leven van de patiënt te verkorten of 
verlengen, maar om het lijden te verlichten. Dit verloopt meestal in 
een spuitdrijver met gepaste gepersonaliseerde medicatie, waarbij 
de patiënt geleidelijk aan in een (diepe) slaap wordt gebracht. 

Goed georganiseerd kan dit op een serene, waardige manier gebeuren, met respect voor de 
eigenheid van de patiënt en zijn familie. Hierbij is een goede communicatie met artsen en 
palliatieve netwerken van grandioos belang. 

Wij staan garant voor een 24/24u permanentie die resulteert in een gegarandeerde continuïteit 
en opvolging van dit proces, waarin we, naast de familie van de patiënt, ook elkaar bijstaan, 
opvangen en advies geven. Daar mijn echtgenote en ikzelf regelmatig worden geconfronteerd 
met deze situaties, weten de huisartsen en evenzeer het palliatief netwerk ons te vinden en 
omgekeerd. 

In deze professionele samenwerking is het soms zoeken naar een harmonieuze oplossing waarin 
ieder zich kan vinden, waarbij de patiënt en zijn familie uiteraard de centrale rol spelen. Wat 
kunnen we bieden? Hoe kunnen we het comfort van de patiënt optimaliseren? 

Alles dient ook te verlopen binnen het wettelijk kader, op voorschrift en in samenspraak met de 
arts, dit alles in functie van de patiënt. 

Indien de haalbaarheid het haalt van de onmogelijkheid, en indien er naar een harmonie gestreefd 
wordt, het verdriet t.g.v. een overlijden verzacht worden indien dit in de eigen thuisomgeving 

van de patiënt en zijn familie plaatsvindt. 

PALLIATIEVE SEDATIE  
AAN HUIS. 
Als thuisverpleegkundigen, werkzaam binnen de groep “OTV-Homecare”, worden 
wij hoe langer hoe meer geconfronteerd met het levenseinde ten huize van onze 
patiënten.

MEER INFO

OTV Home Care thuisverpleging
Sint-Amandsesteenweg 54 - 2880 Bornem
03 828 23 13 - 0477 276 382
thuisverpleging@otvhomecare.be

Wil je meer weten? 
Kom dan op donderdag 9 mei tussen 13 en 
18 u langs in de orthoshop in Willebroek voor 
een vrijblijvende infosessie.

MEER INFO?

Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek 
orthoshop@otvhomecare.be 
03 860 70 10 
  
openingsuren: 
di-vrij 10.00-12u30 13u00-18u 
za 9u30-16u

2 3



ACTIES VOOR ONZE 

ELEKTRISCHE BAKFIETS 
LONEN, BIJNA OP WEG MET 
ONZE BEWONERS!
Jullie hebben het misschien al 
opgemerkt? Misschien wel door de 
geur van wafeltjes of pannenkoeken? 
Of kwam je al een affiche tegen van 
ons?

We zijn al een tijdje in de weer om geld in 
te zamelen voor een elektrische bakfiets. Je 
leest het goed, een elektrische bakfiets! We 
hebben heel wat bewoners die net een beetje 
verder wonen dan ‘wandelafstand’. Leuk 
toch dat we binnenkort met hen nog eens 
door hun oude straat kunnen fietsen. Of wat 
dacht je van een ijsje in Tisselt? Of heerlijk 
uitwaaien richting Klein-Willebroek? Een fiets 
biedt zoveel mogelijkheden om net dat ietsje 
verder te gaan… 

In de fiets kan je met één of twee personen 
naast elkaar zitten. Vooraan, zodat je zicht 
hebt op alles. Met een verstelbare trede 
zodat in en uitstappen gemakkelijk gaat. Er 
is ook een kap bij, moest het regenen… Alles 
voorzien dus!

En we komen in de buurt van ons eindbedrag! 
Er kwam al van alles bij te pas: zo’n 2000 
pannenkoeken, een kleine 1500 wafels, 
enkele liters sinaasappelsap, armbandjes, een 
tombola, kerstkaartjes, verjaardagskalenders 
met onze bewoners als model, snoepzakjes 
en sinds kort huisgemaakte Limoncello! 
Je hoort het, samen met de bewoners, de 

mensen van het dagcentrum en onze top-
vrijwilligers is er al heel wat gebeurd. En we zijn 
er bijna! Maar bestellen is nog altijd mogelijk! 
We bakken de eerste maandag van de maand 
steeds pannenkoeken, de derde maandag 
wafeltjes. Voor de Limoncello ben je maar best 
snel, want die is erg populair!

Op naar de laatste centjes, bestellen, en dan 
fietsen maar!

MEER INFO OF GRAAG EEN BESTELLING PLAATSEN?

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!

animatie@seniorplaza.be
03 860 49 04
Team Animatie & dagcentrum

ONZE DIENSTENCHEQUES 
in een notendop

Voor wie?

Iedere particulier kan beroep doen op het systeem van dienstencheques. Bedrijven komen niet in 
aanmerking. Je moet ook meerderjarig zijn en gedomicilieerd zijn in België. 

Wat mag je huishoudhulp doen?

Het takenpakket van onze huishoudhulpen omvat voornamelijk huishoudelijke activiteiten zoals:
• schoonmaak van de woning
• wassen en strijken
• kleine naaiwerkjes
• bereiden van maaltijden
• boodschappen doen.

Wat is niet toegestaan?

Met schoonmaken van de woning wordt de feitelijke verblijfplaats van de klant bedoeld én enkel 
de bewoonbare gedeelten van de woning. Onderhoud van gemeenschappelijke traphallen, 
fabrieksgebouwen, winkels, praktijk- en kantoorruimtes, onderverhuurde plaatsen of woningen, 
stallingen of dierenhokken behoort niet tot het takenpakket van onze huishoudhulpen.

Ook schilderen en behangen, babysitten, opvang en verzorging van dieren, opvang van bejaarden en 
zieken en tuinieren (o.a. gras afrijden en onkruid wieden) zijn geen taken die door onze huishoudhulpen 
mogen uitgevoerd worden.

Wat kost een dienstencheque?

Eén dienstencheque kost € 9. Per gebruiker kunnen er maximum 500 dienstencheques per jaar 
besteld worden. Wie meer dan 400 cheques per jaar besteld, betaalt € 10 in plaats van € 9 per 
bijkomende dienstencheque.
Je geniet echter een belastingvoordeel van 30% wanneer je in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest woont. Dit betekent dat een dienstencheque van € 9 je in realiteit slechts € 6,30 kost.
Een gezin met twee meerderjarige gebruikers kan maximaal 1000 dienstencheques per kalenderjaar 
bestellen (800 dienstencheques aan € 9 en 200 dienstencheques aan € 10).

Waarom kiezen voor OTV Home Care-dienstencheques?

Onze medewerkers worden gescreend en dagelijks opgevolgd om je een kwaliteitsvolle dienstverlening 
te kunnen aanbieden. 
• Wij voorzien ook permanente opleiding voor en coaching van onze medewerkers.
• Je betaalt bij ons geen verplaatsingskosten.
• Indien wenselijk en mogelijk bieden wij je vervanging aan bij afwezigheid van je vaste huishoudhulp.
• Wij stemmen de keuze van de huishoudhulp af op jouw noden en wensen. 

Wij zijn permanent op zoek…
Wij zoeken steeds nieuwe klanten en nieuwe medewerkers. Heb je interesse? 
Je kan ons telefonisch contacteren op 03 860 70 00 (vraag naar de dienstencheques) of 
dienstencheques@otvhomecare.be.

Voor iedereen die huishoudelijke taken liever uitbesteedt, biedt OTV Home Care 
huishoudelijke hulp aan via het systeem van de dienstencheques. De dienstencheque is 
een gesubsidieerd betaalmiddel waarmee je als klant een werknemer van een erkende 
dienstencheque-onderneming kan betalen voor huishoudelijk werk in en rond de woning. 
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TERUGBLIK  
«WEEK VAN DE VRIJWILLIGER»
23 FEBRUARI - 3 MAART 2019

Infosessie  
‘Valpreventie: vallen 
voorkomen’
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: Jessie De Cock, ergotherapeute en gerontologe UZ Brussel
i.s.m.: UPV vzw

Zaterdag 27 april 2019

Om 14u00

Een valpartij is snel gebeurd. Eén op de drie thuiswonende ouderen valt minstens één keer per 
jaar. Vallen is dan ook een belangrijk probleem bij ouderen. 
Met wat geluk hou je er alleen wat blauwe plekken aan over, maar vaak hebben de gevolgen 
op oudere leeftijd een grote impact op de levenskwaliteit. Een val wordt veroorzaakt door een 
samenspel van verschillende risicofactoren. Hoe hoger het aantal risicofactoren, hoe groter de 
kans op een valpartij. 

Door de verschillende risicofactoren te leren kennen en met een aantal praktische tips, is het 
mogelijk om het risico op een valpartij in je thuisomgeving te verminderen.

€4 
per persoon

Op vrijdag 1 maart 2019 werden onze vrijwilligers in de bloemetjes 
gezet. Tijdens het drinken van een aperitiefje speelden we samen 
een ludiek spelletje, nadien konden we aanschuiven in Plaza Bistro 
voor een heerlijke lunch! Aan deze activiteit namen 53 vrijwilligers 
deel!
Wil je graag ook kennismaken met ons vrijwilligersaanbod? 
Mail dan naar vrijwilligers@seniorplaza.be of bel 1 van onze 
vrijwilligerscoaches op 03 860 70 00
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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

‘Ergotherapie voor volwassenen en senioren’ woensdag 3 april om 14u00

Modeshow Orthoshop: lingerie en badmode voor dames met borstprothese maandag 8 april om 19u00

‘Onverklaarbare genezingen en wonderen’ donderdag 25 april om 14u00

‘Valpreventie: Vallen voorkomen’ zaterdag 27 april om 14u00

Matrassen Yuno donderdag 9 mei om 14u00

‘Mijn kleinkind woont in 2 huizen’ donderdag 9 mei om 19u30

‘Leren leven met rimpels? Huidveroudering en verzorging’ vrijdag 10 mei om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Aperitiefconcert Steffi & Adi zondag 14 april om 15u00

Vernissage: Beeldpunt 2019 vrijdag 3 mei om 19u00

Lezing over Ötzi de IJsman (i.s.m. Davidsfonds) donderdag 16 mei om 19u30

Ontbijtlezing: Een auteur aan het woord’ zondag 19 mei om 10u00

Vernissage: ‘Ivy Cavana’ vrijdag 31 mei om 20u00

Aperitiefconcert Steffi & Adi vrijdag 31 mei om 18u30

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Wellness Workshop: ‘Weight Watchers’ elke woensdag om 10u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 20 april om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 27 april om 19u00

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 15 mei om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) donderdag 16 mei om 19u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 18 mei om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 18 mei om 19u00

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 22 mei om 19u30

PPLLAAZZAAKIDSKIDS DATUM UUR

Film: ‘K3: Alice in Wonderland – De Musical’ woensdag 10 april om 14u00

Film: ‘The Lego Batman Movie’ woensdag 17 april 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 


