Dementie

Ik heb het geweten maar
ben het vergeten.
Onze thuiszorg is er voor jou.
Zorg op maat voor personen met dementie
OTV Home Care heeft een team met gespecialiseerde medewerkers die
personen met dementie bijstaan.
Reeds verschillende jaren heeft OTV Home Care een expertisegroep
dementie. Deze experten komen regelmatig samen voor intervisiemomenten. Deze momenten bestaan uit: bijscholingen, netwerking met
hulpverleners, casusbespreking, bijwonen van de praatcafé’s, ontwikkelen
tools voor basismedewerkers, bespreken beeldmateriaal, …

De expertisegroep wordt ondersteund door de referentiepersoon dementie
en enkele regioverantwoordelijken.

Onze troeven

De hulp kan opgestart worden na aanvraag van de cliënt, andere
hulpverleners of mantelzorgers, dit mét of zonder een diagnose dementie.
Onze thuiszorg biedt een aanvulling op de bestaande (medische) zorgen,
geboden door andere hulpverleners of mantelzorgers.

Onze dementiekundige basiszorgverleners zijn professioneel opgeleid,
staan garant voor een kwaliteitsvolle begeleiding en worden permanent
bijgeschoold.

Na een aanvraag probeert OTV Home Care een zorg op maat uit te stippelen.
Elke cliënt wordt gezien als een persoon met eigen waarden, normen,
behoeften en een levensgeschiedenis. Dit geldt dus ook voor personen
met dementie, aan wie wij vanuit een belevingsgerichte werkwijze en op
een zorgzame en begrijpende manier zorg willen bieden. We vertrekken
bij deze zorg vanuit de krachten en niet vanuit de beperkingen van de
persoon met dementie.
Onze basismedewerkers bieden hulp op verschillende gebieden. De
persoon met dementie wordt betrokken bij de verschillende taken,
afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden:
 ondersteuning bij verzorgende taken (niet-medische hulp);
 vb.: dagelijkse verzorging, extra aandacht aan de persoonlijke
behoeften en noden van de mensen met dementie (vroegere
gewoontes…);
 ondersteuning bij allerhande huishoudelijke taken zoals
boodschappen doen, koken, strijken, wassen, …;

Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel.

OTV Home Care heeft een referentiepersoon
basismedewerkers adviseert en coacht waar nodig.

dementie

die

Wij hebben geen wachtlijsten. De thuiszorg wordt opgestart wanneer jij
dit wenst.

Praktisch
Je kunt ons steeds telefonisch of via e-mail bereiken tijdens de
kantooruren.
Wanneer je overweegt om thuiszorg te nemen, kan één van onze
regioverantwoordelijken bij je langskomen om kennis te maken, de
werking van onze dienst uit te leggen en de exacte kostprijs te berekenen.
Beslis je om te starten via onze dienst, dan wordt een dossier opgemaakt
waarin de praktische afspraken worden vastgelegd.
Heb je nadien nog bijkomende vragen en/of bedenkingen? Aarzel dan
niet om contact op te nemen.

 hulp bij onderhoudstaken vb.: stofzuigen, dweilen, …;
 hulp bij ondersteunende taken zoals toezicht en begeleiding van
maaltijden, gezelschap, stimuleren zelfredzaamheid en activiteiten,
hulp bij kleine administratieve taken, hulp bij doktersbezoek, zinvolle
tijdsbesteding zoals bewegen, herinneringen ophalen, zingen, …

Kostprijs
De prijs die je betaalt, wordt berekend per uur en is afhankelijk van het
gezinsinkomen en de gezinssituatie.

Contactgegevens

Overwinningsstraat 133-135
2830 Willebroek
T. 03 860 70 00
E. dementie@otvhomecare.be
OTV Home Care Limburg
Busweg 6-8
3600 Genk
T. 089 35 44 55
E. dementie@otvhomecare.be
OTV Home Care West-Vlaanderen
Peperstraat 6
8560 Gullegem
T. 056 22 23 75
E. dementie@otvhomecare.be
Website
www.otvhomecare.be
OTV Home Care maakt deel uit van Senior Living Group
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