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OTV-Nieuws september 2018

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur

Een zomer om nooit te vergeten! Het werd warm en het bleef warm.  
Onze hulpverleners en vrijwilligers hebben de hitte doorstaan ten 
dienste van de zorg, hulpverlening en huishoudelijke ondersteuning.  
We hadden ook op de site een moeilijke start van de vakantieperiode 
aangezien een van onze paradepaardjes, onze Plaza Bistro, 
noodgedwongen gesloten werd omdat Sarah en Carlos ons te kennen 
gaven te stoppen met de uitbating.  Om de vakantieperiode op te 
vangen werd alvast de lounge alle dagen geopend van 14 tot 17h.  

Plaza Bistro
Zoals al aangekondigd is Plaza Bistro 
tijdelijk gesloten.  Samen met een 
deskundig cateringteam wordt het 
concept van Plaza Bistro herbekeken 
en wordt gewerkt aan een nieuw Plaza 
Bistro team zodat we zo snel mogelijk 
opnieuw kunnen starten.  Daarnaast 
wordt het interieur van Plaza Bistro ook 
wat opgefrist.  Wij hopen alvast om in 
de maand oktober opnieuw van start te 
kunnen gaan.

Plazarama, 
In deze editie vindt u bijzonder 
interessante infosessies zoals de 
lezing van Ann Ceurvels, een bekende 
actrice in TV-series als Flikken, Aspe 
etc.  Zij praat over hoe snel iemand 
een etiketje krijgt toebedeeld door zijn 
omgeving.  Een andere interessante 
lezing krijgt u van Patrick Vanlaeke 
van het brandwondencentrum en vzw 
Pinocchio, een vereniging ten voordele 
van kinderen met brandwonden.  Een 
ongelukje kan altijd gebeuren met kleine 
of grotere gevolgen.  Met de praktische 
tips die tijdens de lezing worden 
aangereikt, wordt u alvast wat wijzer en 
beter voorbereid mocht het zich toch 

een keertje voordoen. Voor de komende 
herfst en winterperiode zijn nog tal van 
activiteiten aangekondigd.  Wordt u 
graag persoonlijk op de hoogte gebracht 
van de diverse activiteiten, vraag dan 
snel de infofolder aan op plazarama@
seniorplaza.be of kijk op de website www.
plazarama.be !

OTV Home Care
In deze editie leest u meer over de 
nieuwe experten rond palliatieve zorg 
in de thuiszorg!  Niet alleen onze 
thuisverpleegkundigen worden hiervoor 
specifiek opgeleid en begeleid.  Ook 
onze zorgkundigen zijn meer en beter 
opgeleid om ondersteuning te bieden in 
een levensfase die vaak zeer emotioneel 
en moeilijk te dragen is.

Plaza City
De 24 splinternieuwe appartementen 
zijn in de afwerkingsfase en nog enkele 
worden te koop aangeboden.  Hebt 
u interesse in aankoop of huur, neem 
dan zeker contact op met onze sociale 
dienst op 03/860 70 00 of op info@
otvhomecare.be .

Wens je de nieuwsbrief digitaal? 
Stuur een mail naar regionieuws@otvhomecare.be
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Jouw functie: • Coördinatie van de dagelijkse werking, van de bijscholingen en overleg-
vergaderingen van de thuisverpleegkundigen • Opvolgen van de regelgeving inzake de 
thuisverpleging • Verantwoordelijk voor het kwaliteits- en het procedurebeleid
• Verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van de thuisverplegingsactiviteit.

Jouw profi el: • A1 verpleegkundige • Aanbevolen ervaring in een gelijkaardige functie in
de thuiszorg • Beschikken over communicatieve en administratieve vaardigheden • Flexibel
• Beschikken over een eigen wagen.

Ons aanbod: • Contract van onbepaalde duur binnen een dynamische, innovatieve en
groeiende organisatie in de regio van Antwerpen en Klein-Brabant • Plaats van tewerk-
stelling is Bornem.

Interesse? Stuur zo snel mogelijk jouw cv met begeleidende brief naar OTV Home Care
tav Mevr. Martine Vermeiren, Algemeen Directeur, Overwinningsstraat 133-135,
2830 Willebroek of mail naar vacature@otvhomecare.be.

OTV Home Care is een onafhankelijke en niet-zuilgebonden 
thuiszorgorganisatie gekoppeld aan een uitgebreid netwerk
van thuisverpleegkundigen. OTV Home Care werft aan (m/v):

Meer info over Senior Living Goup vind je op onze website www.srliving.be
Meer info over OTV Home Care vind je op www.otvhomecare.be

COÖRDINATOR
THUISVERPLEGING
voltijds • Regio Antwerpen en Klein-Brabant
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De thuisverpleging van   

 
blijft uitbreiden
Met meer dan 125 zelfstandig verpleegkundigen en ongeveer 1200 patiënten per dag, 
is de thuisverpleging van OTV Home Care de voorbije jaren aanzienlijk gegroeid. Er 
kwamen diverse nieuwe regio’s bij. Momenteel zijn wij actief in de volgende regio’s: 
Klein-Brabant (Willebroek-Puurs-Bornem-Sint-Amands-Malderen-Londerzeel-Kapelle 
o/d Bos), Temse, Buggenhout-Avalon-Baasrode, de Rupelstreek, Antwerpen en 
Mechelen.

Onze verpleegkundigen staan in voor het gehele pakket aan verpleegkundige 
verzorgingen. Een groot aantal van hen wisten zich te specialiseren als 
referentieverpleegkundige in o.a. wondzorg en palliatieve begeleiding. 
Wegens uitbreiding zoeken wij voor de regio Mechelen, Beerzel en Hever

Verpleegkundigen (m/v) op zelfstandige basis 
Profiel HB05/Bachelor

Jobstudenten
Profiel: minimum 1 jaar verpleging gevolgd en beschikken over eigen vervoer

Interesse:  info is verkrijgbaar bij Geert Joos op het nummer 0477/27.63.82,
Sint-Amandsesteenweg 54, 2880 Bornem, thuisverpleging@otvhomecare.be.
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In een eerdere editie kondigden we aan dat OTV 
Home Care zich wil richten op specifieke doel-
groepen via specifieke experten groepen. 
Onze reeds bestaande experten groepen zijn:
 •  Mensen met een beperking en hun naasten
 •  Personen met dementie en hun omgeving
 •  Mensen met een psychische problematiek 
  en hun verwanten

Nieuw experten groep rond palliatieve zorg!
Onze palliatieve zorg is er voor iedere zorgbe-
hoevende persoon en zijn of haar omgeving tij-
dens deze specifieke zorgperiode.

Graag verblijven we tijdens onze laatste levensfa-
se in onze vertrouwde omgeving, omringd door 
onze vertrouwde hulpverleners en zorgverstrek-
kers. We willen de cliënt in deze moeilijke periode 
een vertrouwd en warm gevoel bezorgen. Het is 
voor ons belangrijk dat de cliënt volledig zichzelf 
kan zijn.

Met onze palliatieve zorg bieden we niet-medi-
sche ondersteuning tijdens deze zorgperiode. De 
hulp wordt op vraag van de cliënt opgestart en 
loopt zolang de cliënt dit wenst.

Onze palliatieve zorgkundigen zijn professioneel
opgeleid en staan garant voor een kwaliteitsvolle 
begeleiding. 
Zij bieden discrete hulp op volgende gebieden:
 - Ondersteuning bij verzorging van de cliënt
 - Psychische ondersteuning van de cliënt 
  en zijn/haar omgeving
 - Ondersteuning bij allerhande
  huishoudelijke taken
 - Hulp bij ontvangen van bezoek
 - …

Wat vinden we eveneens belangrijk?
 - Onze palliatieve zorgkundigen zijn 
  professioneel opgeleid en worden 
  permanent bijgeschoold.
 - Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel.
 - Wij hebben geen wachtlijst. 
  De palliatieve zorg wordt meteen 
  opgestart wanneer je dat wenst.

Praktisch
Je kan ons steeds via telefoon of mail bereiken 
tijdens de kantooruren. 
Wanneer je overweegt om palliatieve zorg te ne-
men, zal één van onze regioverantwoordelijken 
op huisbezoek komen om kennis te maken, onze 
werking toe te lichten  en de exacte kostprijs te 
berekenen. Tevens zullen er ook concrete afspra-
ken gemaakt worden omtrent de hulpverlening.

De prijs van de palliatieve zorg is afhankelijk van 
het inkomen en de gezinssituatie. Je kan ook een 
tussenkomst bekomen voor onze palliatieve zorg 
via verschillende ziekenfondsen. In heel wat ge-
vallen kan je een deel van de kosten voor pallia-
tieve zorg recupereren via je hospitalisatieverze-
kering.

Indien je vragen hebt aarzel niet om ons te con-
tacteren. 
Via telefoon op 03/860 70 00 of via mail naar 
palliatievezorg@otvhomecare.be
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 WINTER 
WONDER
    PLAZA

Gezellige Crea- 
& Pop Up markt!
Zaterdag 1 december 2018
Doorlopend van 13u tot 20u

JOUW MOBILITEIT …. 

ONZE ZORG !!!
Wij, in Orthoshop, doen er alles aan om mensen zo lang 
mogelijk mobiel te houden. Daarvoor werken we 
samen met gespecialiseerde (RIZIV-erkende) 
verstrekkers.
Je kan bij ons terecht voor scooters, 
rolstoelen, rollators en driewielfietsen.

Scooters, driewielers en rolstoelen: je 
arts bezorgt je een ingevuld document 
(bijlage 19), dit breng je binnen. Onze 
verstrekker komt aan huis en samen 
wordt bekeken welk type het beste bij 
jouw noden past. 
Indien nodig kan zelfs voor een demo 
model gezorgd worden. Indien aan 
de voorwaarden voldaan wordt, 
kan je genieten van een volledige of 
gedeeltelijke tussenkomst door de 
mutualiteit, je hoeft dit niet voor te 
schieten, wij regelen dit rechtstreeks 
met het ziekenfonds.

Rollators: 
Een rollator is een handig hulpmiddel om de 
mobiliteit te vergroten en de kans op een val te 
verkleinen. Je hebt zo ook steeds een zitje bij om 
even te rusten.

Ook voor een rollator breng je een door een arts 
ingevuld document (bijlage 19) binnen. 
Wij bieden een heel ruime keuze aan rollators, 
zowel binnenhuis als buitenhuismodellen.

Je kan de gekozen rollator onmiddellijk mee-
nemen naar huis.
Bij mobiliteitsproblemen heb je om de zes jaar 
recht op een nieuwe rollator.

Indien je kiest voor een standaardrollator, kan 
je deze zonder eigen financiële tussenkomst 
meenemen.

Je kan ook voor een luxueuzer model kiezen, in 
dit geval betaal je een opleg.

DAGCENTRUM PLAZA 
ORGANISEERT VOOR HET EERST

SENIORPLAZA

SLECHTS € 15

EERSTE 10
INSCHRIJVINGEN ZIJN GRATIS

VERVOER NODIG? CONTACTEER ONS

4 oktober 2018
Start om 11u Aperitief

Mosselsouper 
& Bingo

Bent u ouder dan 65 jaar, blijft u graag 
thuis wonen, maar is het niet altijd 

makkelijk te organiseren? Of wilt u het als 
mantelzorger graag wat rustiger aan doen? 

Kom zeker eens kennis maken 
met ons dagcentrum! 

DAGVERZORGINGSCENTRUM PLAZA 
Overwinningsstraat 133 - 2830 willebroek 

03/860 10 76

Snuister tussen meer dan 
50 verschillende gezellige kraampjes 

en ontdek leuke cadeautjes en 
hebbedingetjes voor de 
komende feestdagen!

Gratis toegang! 
Iedereen welkom!

PLAZARAMA
Overwinningsstraat 133, 

2830 Willebroek - 03 860 70 00
plazarama@seniorplaza.be

www.plazarama.be

Enkele praktische tips bij het gebruik 
van jouw rollator:

• Stel de rollator op de juiste hoogte af,    
 handvaten ter hoogte van de heupen.

• Loop steeds ontspannen en recht tussen 
 de handvaten, dit voor goede steun.

• Gebruik de parkeerrem (remhendels naar   
 beneden duwen) steeds bij het gaan zitten
 op de rollator.
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Infosessie: 
'Brandwonden'
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

7

Door: Patrick Vanlaeke
Brandwondencentrum Neder-Over-Heenbeek en VZW Pinocchio

Vrijdag 12 oktober 2018 - Om 19u30

Tijdens deze sessie wordt er een toelichting gegeven door Patrick Vanlaeke, 
verpleegkundige en coördinator van het Brandwondencentrum Neder-Over-
Heembeek.
Hierbij geeft de spreker uitleg over de werking van het centrum, geeft hij uitleg 
over de werkwijze bij de behandeling van brandwonden en reikt hij enkele praktisch 
tips aan.
Dhr Vanlaeke is tevens mede-oprichter van de VZW Pinocchio, 
De vzw Pinocchio behartigt de belangen en het welzijn van de verbrande kinderen 
en jongeren in heel België. Enerzijds verleent ze steun aan kinderen en jongeren 
die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden, voor zover ze onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de ouders. De belangrijkste steun is de financiële 
steun, zoals terugbetalingen van medische kosten, drukkledij en maskers, zalven, 
transportkosten en het logement van de ouders, Pinocchio verschaft gratis medicatie 
en niet-terugbetaalde zonneproducten. Anderzijds tracht Pinocchio het verblijf in 
het ziekenhuis aangenamer te maken met een wekelijks bezoek van een cliniclown, 
de aankoop van speelgoed voor de speelruimte, spellen, televisies, PC, boeken, enz. 
Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert 
de vzw veel in de organisatie van het jaarlijkse thermaal kuurkamp, het National 
Burn Camp, bezoeken aan Euro Disney en de organisatie van een Sinterklaasfeest 
in Tour & Taxis.

Contact: 
VZW PINOCCHIO
Nationale vereniging 
ten voordele van kinderen 
met brandwonden
www.vzw-pinocchio-asbl.be

Bruynstraat 200
1120 Neder-over-Heembeek 
6de verdieping

¤4 
per persoon

Infosessie: 
‘Etiketjes'
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: Ann Ceurvels

Maandag 26 november 2018 - Om 19u30

Die onweerstaanbare drang
Vind jij ook dat alle kinderen tegenwoordig wel iets hebben? Autisme bijvoorbeeld. 
Daar hoorde je pakweg twintig jaar geleden toch amper iets over. Of wel, maar dat 
waren dan kinderen die stil in een hoekje zaten te kwijlen. Rain Man, of zoiets.
Erger jij je ook blauw wanneer je ouders ziet worstelen met hun veel te verwende 
kinderen? Die overal opkruipen, af duiken of aan zitten zonder daar ook maar één 
opmerking over te krijgen. En voel jij ook die onweerstaanbare drang om de ouders 
daarop te wijzen? Maar je aarzelt omdat je steevast vier letters naar je hoofd krijgt 
gesmeten: adhd. Nog zo’n nieuwe ‘ziekte’. Vroeger ook nooit over gehoord.

Leven met een etiketje
Heel veel kinderen hebben tegenwoordig een ‘etiketje’. Een label dat vertelt wat ze 
kunnen of net niet kunnen. In haar lezing ‘Etiketjes’ legt Ann Ceurvels uit wat dat nu 
juist is en waarom zoveel kinderen er nu eentje dragen. Ze probeert de ontelbaar 
vele ouders en families die elke dag met zo’n ‘etiketje’ leven een warm hart onder de 
riem te stoppen. Want zij is zelf een etiketjes-mama. Ja, zelfs een etiket-echtgenote. 
Ben je bereid om je eigen overtuigingen even op de gang te parkeren en met een 
open geest te luisteren naar wat ze te vertellen heeft? Wie weet gaat er wel een hele 
nieuwe wereld voor je open. En begrijp je straks sommige mensen uit je omgeving 
net dat beetje meer.
Ann Ceurvels (1968) was 
actrice in tv-series als 
Windkracht 10, Flikken, 
Aspe en Diamant. 
Nu werkt zij onder 
andere als kindercoach. 
Als moeder van een 
puberzoon met autisme 
schreef ze in 2017 een 
open brief aan minister 
Maggie De Block, die 
niet onopgemerkt bleef.

¤8 
per persoon



VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek

 03 860 70 00 • plazarama@seniorplaza.be • www.plazarama.be

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 
INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

Infosessie: ‘Orgaandonatie’ donderdag 20 september om 14u00

Infosessie: ‘Dieet & hypnose’ vrijdag 21 september om 19u30

Infosessie: ‘Verkiezingen’ dinsdag 2 oktober om 14u00

Infosessie: ‘LEIF: Levenseinde Informatie Forum’ vrijdag 5 oktober om 14u00

Infosessie: ‘Brandwonden’ vrijdag 12 oktober om 19u30

Themafilm (dementie) ‘Everybody Happy’ vrijdag 19 oktober om 14u00

Infosessie: ‘Perfectionisme’ vrijdag 19 oktober om 19u30

Muziektheater: ‘Terug naar de eenvoud’ door Raf De Bruyn dinsdag 30 oktober om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Vernissage: Kosolosky- Venckeleer – Van Eycken vrijdag 14 september om 20u00

Reisverhalen: ‘Everest’ door Willy Troch en Wim De Backer zaterdag 6 oktober om 14u00

Travestieshow: ‘Les Fleurs D’Alost’ (i.s.m.  Het Groene Huis) zaterdag 6 oktober om 19u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Cursus: Autobegeleider zaterdag 15 september om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 15 september om 19u00

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

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) donderdag 20 september om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 26 september om 19u30

Het is nog niet te laat 
om er vroeg bij te zijn!

RESIDENTIE

REEDS 60% VERKOCHT

RESIDENTIE

Maak vrijblijvend een afspraak.

03 860 70 00 
info@plazacity.be

www.plazacity.be


