Contactgegevens

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

V.U. OTV Home Care, Overwinningstraat 133-135, 2830 Willebroek. Niet-bindende foto’s.

OTV Home Care Antwerpen/Vlaams-Brabant

Psychische
zorg

De hulp wordt steeds in samenspraak met de cliënt afgestemd op zijn/
haar noden, zowel qua taakinhoud als qua frequentie.
Onze medewerkers kunnen ondersteuning bieden bij:
 verzorgende taken;
 huishoudelijke taken;
 psychosociale en emotionele problemen;
 het verhogen van de mentale veerkracht van zowel cliënt als
mantelzorger;
 structuur aanbieden en creëren;
 ondersteuning bieden bij dag- en tijdsbesteding.

Onze troeven
Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel.

Psychisch kwetsbaar?
Ook thuis zijn we er voor jou!
Zorg op maat voor personen met een psychische
kwetsbaarheid
OTV Home Care heeft een gespecialiseerd aanbod om mensen met
een psychische kwetsbaarheid en hun naasten te ondersteunen in het
dagdagelijkse leven.
Wij bieden ondersteuning aan personen met uiteenlopende psychische
ziektebeelden.
Zij kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde gezins- en aanvullende
thuiszorg. Onze thuiszorg biedt een aanvulling op de bestaande (medische)
zorgen, geboden door andere hulpverleners of mantelzorgers.
Dankzij bijscholingen door professionele partners in dit vakgebied,
verwerven onze medewerkers de nodige kennis over diverse psychische
ziektebeelden. Daarnaast nemen zij frequent deel aan intervisiemomenten
om hun expertise verder te ontwikkelen.
Hierdoor staan zij garant voor een kwaliteitsvolle hulpverlening op maat
van de cliënt.

Onze medewerkers zijn professioneel opgeleid en worden permanent
bijgeschoold in dit vakgebied.
Wij hebben geen wachtlijsten. De hulpverlening wordt opgestart wanneer
jij dat wenst.

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

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

