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OTV-Nieuws december 2019

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur

KERST, WARMTE EN GEZELLIGHEID BIJ VORST 
Het is nog geen kerst, maar alles begint er al naar te verwijzen. De Sint 
is gearriveerd, de kindjes zijn blij en kijken vol verwachting naar wat er 
gaat komen! Wij volwassenen zien dat er alvast op heel wat plaatsen de 
kerstverlichting wordt opgehangen. Etalages die heel sfeervol zijn en 
warmte uitstralen. Het is ondertussen laat licht en heel vroeg donker. En 
dus steken we heel wat kaarsen aan. Het geeft sfeer, gezelligheid en een 
warm, zeer aangenaam gevoel. Ook op onze site in Willebroek worden 
de voorbereidingen getroffen voor de feestdagen. Onze vrijwilligers, 
onze technische dienst en het plazarama team steken alweer de handen 
uit de mouwen om van ons huis een thuis te maken voor onze residenten.  
Een mooie en gezellige sfeervolle plaats maakt ook dat het leuk is om 
te bezoeken, om er te werken. De winter is al in het land maar samen 
maken we het warm.
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Thuiszorg en thuisverpleging
In deze editie geven we tips aan onze 
patiënten, cliënten en residenten 
hoe men de koude kan trotseren en 
zichzelf verwarmen.
Onze medewerkers en vrijwilligers 
bieden we een griepvaccin aan zodat 
ze zichzelf kunnen beschermen 
tegen griep maar ook anderen niet 
of minder snel kunnen besmetten. 

Winter Wonder Plaza 
Het is weer bijna zover: 
zaterdag 7 december 2019 vanaf 
13 u tot 18 u gaan onze deuren weer 
open voor iedereen die onze site wil 
bezoeken en genieten van een zeer 
warme en aangename namiddag.  
De middenstand zal opnieuw met 
diverse kraampjes aanwezig zijn.  
Onze medewerkers hebben hun 
schouders gezet onder ‘De Warmste 
Week’ en verkopen jenever waarvan 
de opbrengst naar een goed doel 
zal gaan.  Plaza Bistro is alle dagen 
open en the place to be, zeker in de 
winterperiode want de wildschotels 

door onze chef Yves bereid zijn 
exquise!  

Een goed rapport!
In mei 2019 werd een 
tevredenheidsenquête uitgevoerd 
onder onze medewerkers.
Enkele weken geleden werden de 
resultaten bekend gemaakt en we 
scoorden heel erg goed.
We scoorden 87% op een goed 
evenwicht tussen privé en 
beroepsleven. 97% op samenwerken.
Een goed rapport krijgen is heel erg 
fijn en zet aan tot beter.  Aan die 
punten waar we minder scoorden 
zullen we in 2020 extra aandacht 
besteden.

Ik sluit af met een zeer warm en 
goed gevoel, dankbaar dat ik met 
warme mensen mag werken voor 
lieve en warme cliënten, patiënten, 
residenten. Aan iedereen een heel 
warme, sfeervolle en aangename 
kerst!

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



ASSISTENTIE-
WONINGEN 

1. Een woning aangepast aan jouw noden: 
Trappen, smalle deuren, een hoog instapbad,…
het zijn enkele dingen die jouw zelfstandigheid 
kunnen beperken. Een assistentiewoning is 
hieraan aangepast, waardoor je zelf weer meer 
vrijheid krijgt. Je kan gemakkelijker door jouw 
woning gaan of kan gemakkelijker naar buiten. 
Nog een extra hulpmiddel nodig? Bespreek dit 
dan met de woonassistent. 

2. Kom uit je coconnetje:
Veel senioren blijven graag in hun vertrouwde 
omgeving wonen. Maar de vroegere buren vallen  
weg, nieuwe buren hebben het druk en leer je 
niet zo goed kennen. Kinderen gaan werken 
of staan in voor de opvang van kleinkinderen. 
Klein- en achterkleinkinderen hebben een 
goedgevulde agenda en springen af en toe heel 
even binnen. Langzaam maar zeker verkleint je 
wereld. 
Door te wonen in een levendige omgeving, kom 
je vaak wel iemand tegen voor een praatje en is 
er heel wat te beleven. 

3. Doe zeker zelf wat je zelf graag doet: 
Kook je graag, doe je zelf de was en de plas nog 
graag? Dat kan zeker! Al onze appartementen 
hebben een volwaardige keuken, aansluiting 
voor wasmachine,… Heb je hier toch graag hulp 
bij? Dan is dat zo geregeld.

4. Jouw thuis, is de thuis die je er van maakt:
Je weet als geen ander welke foto voor een 
glimlach zorgt of welke herinnering je erg 
koestert.

Je kan alles wat je graag ziet, zelf meebrengen 
en van je appartement een thuis maken. 
Zie je op tegen een hele verhuis? Dan voorzien 
wij de basismeubeltjes, maar de flat aankleden, 
daar zorg je zelf voor.

5. Laat je omringen door mensen die je 
vertrouwt:
Heb je thuis reeds ondersteuning van verpleging, 
een poetsvrouw, een huishoudhulp? Dan kunnen 
zij hier ook blijven komen. Je huisarts, kinesist, 
thuisverpleging,… je kiest wie je helpt.
Heb je nog geen hulp, of weet je niet welke hulp 
er allemaal bestaat? Onze sociale dienst maakt 
je graag wegwijs.

6. Geniet van de kleine dingen in het leven:
Het is de kunst om te (leren) genieten van 
de kleine dingen. Tussen alle activiteiten die 
we aanbieden vind je zeer zeker wel heel wat 
interessante zaken, of geniet mee van een 
etentje in goed gezelschap.
Wil je je tijd zinvol invullen? Misschien kan je 
wel aansluiten bij onze vrijwilligers en hun zeer 
uitgebreide werking.

7. Een moeilijke periode moet je niet alleen 
door:
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. 
Daarom staan we er voor jou als het nodig is. 
Met één, twee of een heel team. Samen kijken 
we wat je op dat moment nodig hebt. Die extra 
hulp kan tijdelijk of blijvend zijn. Dat bekijken 
we samen. Uiteindelijk bent jij degene die de 
beslissingen neemt.

De keuze om naar een assistentiewoning te 
verhuizen, maak je niet zo maar. Er spelen heel 
wat elementen een rol. We lijsten voor jou 
enkele goede redenen op om de stap te zetten.

PLAZA BISTRO... 
THE PLACE TO BE! 
Sinds vorig jaar december is Plaza Bistro opnieuw 
gestart. Dit keer niet met externe uitbaters. Ons Bistro 
team met Yves en Romy, vader en dochter, blijkt 
een topteam. Yves, chef in de keuken met heel wat 

ervaring en gedreven om voor ieders smaak een dis op de kaart te plaatsen. Romy, ondanks haar 
jonge leeftijd, heeft bewezen dat ze ‘de zaal’ beheerst en met haar vriendelijkheid en charme het 
cliënteel een warm hart toedraagt. 

De menukaart biedt voor elk wat wils en de suggesties zorgen er voor dat de seizoenen telkens 
weer voor aangename verrassingen zorgen. Vast op de kaart staat o.m. paling in het groen, een 
aanrader. Bij de suggesties wordt nu het wild in de kijker geplaatst waarvan het hert een absolute 
topper is! En uiteraard zijn er ook nog voor de snoepers heel wat alternatieven! Pannenkoeken, 
ijsjes, wafels,… voor de guilty pleasures!

Plaza Bistro biedt ook ruimte voor familie- of bedrijfsfeesten. Indien de groep groter wordt, dan 
is er Plazarama die gereserveerd kan worden met catering. Door de vele mogelijkheden op de 
site Seniorplaza kunnen wij zowat op alle vragen en verwachtingen een antwoord bieden. Diverse 
fomules kunnen naar ieders budget worden uitgewerkt en zullen met de meeste zorg worden 
uitgevoerd.

Naast een aangenaam ingericht restaurant, beschikt Plaza Bistro ook nog over een prachtig 
tuinterras op het binnenplein waar het in de zomer heerlijk vertoeven is en in de winter een 
gezellig binnenterras.

Het nieuwe concept Plaza Bistro bestaat uit een kaart met eenvoudige snacks, pannenkoeken, 
wafels, koude en warme hapjes maar ook een uiterst verzorgd diner of lunch kunnen geserveerd 
worden. 

Daglunches van maandag tot en met vrijdag bestaande uit dagelijks verse soep, hoofdgerecht 
en dessert @ € 15.

Op algemene aanvraag zijn we op vrijdagavond open tot 21.00u. 
De keuken zal dan geopend zijn tot 20.00u.

Plaza Bistro is alle dagen open van 11u tot 19u en vrijdag van 11u tot 21u.

‘s Avonds kan u terecht op onze gratis ondergrondse parking.

Reserveren kan telefonisch via 03 860 49 88 of per e-mail: yves.vermeren@seniorplaza.be of 
romy.vermeren@seniorplaza.be.

Hou zeker ook onze facebookpagina in de gaten voor de daglunches, suggesties en andere 
primeurs!

Overwinningsstraat 161 - 2830 Willebroek  
03 860 49 88 - info@plazabistro.be  

www.plazabistro.be 
Alle dagen doorlopend van 11u tot 19u - vrij. van 11u tot 21u

Zoek ons op
32



Vorig jaar werden onze klanten, via een enquête, bevraagd naar hun tevredenheid over 
onze diensten en dienstverlening.
De resultaten van deze bevraging kon je lezen in onze vorige nieuwsbrief en daaruit bleek 
dat OTV Home Care met grote onderscheiding was geslaagd.
Ook bij onze medewerkers op de hoofdzetel werd, via een enquête, naar de algemene 
tevredenheid gepeild.
Met grote trots kunnen wij meedelen dat ook hier de resultaten zeer positief zijn.
Hieronder kan je het rapport van deze bevraging terugvinden.
Wil jij ook aan de slag of ken je iemand die graag in de thuiszorg wil werken, solliciteren 
kan door je CV met begeleidende brief te sturen naar vacature@otvhomecare.be

De winterperiode:  
Samen zorgen voor elkaar

Een gezonde geest in een gezond lichaam
In de zomer nemen we meer tijd voor onszelf. 
Je bent meer ontspannen en neemt ook meer 
vrij. Dit lijkt in de winter niet zo evident meer. 
Wanneer je veel zorgt, durf je jezelf al eens 
te vergeten. Het is  zeer belangrijk om in de 
wintermaanden af en toe een rustmoment voor 
jezelf in te bouwen. Zelfzorg wordt door ieder 
persoon anders ingevuld. Voor de ene is dit 
zalig niets doen, voor de ander actief sporten.
Ikzelf probeer in de wintermaanden extra 
aandacht te besteden aan mijn levensstijl. 
Met de combinatie van gezonde voeding 
en een goede dosis sport tracht ik mijn 
immuniteitsniveau op peil te houden.
Sauna is voor mij de perfecte ontspanning. 
Even onthaasten van alle drukte.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij OTV Home Care bieden we ook al onze 
medewerkers een griepvaccin aan. Zo kunnen 
ze zichzelf beschermen tegen griep. 
Niet alleen kunnen we zo voorkomen dat onze 
medewerkers ziek worden maar voorkomen 
we ook dat onze cliënten ziek worden. Wij 
werken vaak bij mensen die vatbaarder zijn 
voor ziektes en soms kan dit heel ernstige 
gevolgen hebben.

Aan onze verzorgenden vragen we om goede 
handhygiëne te respecteren. Alcoholgel en 
handschoenen worden ter beschikking gesteld 
door OTV Home Care. Ook voor onze cliënten 
is een goede handhygiëne belangrijk als ze 
verkouden zijn. 

Op deze manier wordt besmetting vermeden 
en blijven we allemaal gezond.

Werken in de winterperiode
Aan onze cliënten vragen we om in de 
wintermaanden goed te overwegen of het echt 
belangrijk is dat de stoep en de ramen worden 
gepoetst bij regen of sneeuw. 
Wij sensibiliseren onze klanten om deze taken 
te laten uitvoeren bij gunstig weer.

Het is belangrijk dat wij zorg dragen voor onze 
medewerkers. 
Veel verplaatsingen proberen we te vermijden 
omdat deze niet zo evident zijn als in de zomer. 
Een warm drankje als je aankomt verwarmt 
ieders hart. 
Maar ik weet dat onze cliënten ook goed voor 
onze medewerkers zorgen.

Eigenlijk is de winterperiode een zeer warme 
periode hier op OTV Home Care. Ik zie onze 
medewerkers zich inzetten om iedereen de 
zorg te geven die ze nodig hebben. 
Onze regioverantwoordelijken zetten zich 
dagelijks in en geven het beste van zichzelf om 
iedereen te voorzien van de nodige hulp. 
Daarnaast zetten ze zich in voor goede 
doelen die aansluiten aan onze hulpverlening. 
Zo zullen ze op de Winter Wonder Plaza op  
7 december  jenever verkopen in kader van de 
warmste week. De opbrengst gaat integraal 
naar een project dat zich richt op personen 
met vroegdementie. Ik ben fier dat zulke 
initiatieven genomen worden. 
In de eindejaarsperiode vind ik het belangrijk 
om elkaar te omringen met een warm hart!

Jan Maes werkt al 14 jaren bij OTV Home Care waarvan 
7 jaar als teamverantwoordelijke. We vroegen hem 

naar de belangrijkste aandachtspunten voor cliënten en 
medewerkers in de winterperiode.

4 5
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Aderaandoeningen
Bezemrijs, spataderen of trombose komen 
heel vaak voor (Ca. 90% van de volwassen 
doorsneebevolking toont veranderingen aan 
het adersysteem – studie Bonn, 2003) en 
kunnen meerdere oorzaken hebben. De aanleg 
voor spataderen zit meestal in de familie. 
Andere oorzaken kunnen veranderingen in de 
hormoonhuishouding of bindweefselzwakte 
omwille van ouderdom zijn. Andere factoren 
zoals overgewicht, roken en gebrek aan 
beweging zijn vermijdbaar: je kunt deze risico's 
zelf actief beïnvloeden.

Compressietherapie
Reeds bestaande bezemrijs of spataderen 
kunnen door middel van compressie niet 
meer ongedaan gemaakt worden, maar het 
is wel mogelijk om verergering tegen te gaan. 
Spataderen mag je nooit beschouwen als een 
puur cosmetisch probleem. Onbehandelde 
spataderen kunnen ernstige beenklachten 
en -aandoeningen veroorzaken, zoals 
aderontstekingen of weefselbeschadigingen. 
Een vroege herkenning kan helpen om zulke 
complicaties te vermijden.
Compressietherapie is een belangrijke 
bouwsteen en vaak de eerste keuze bij de 
behandeling van vaataandoeningen. 
Compressiekousen hebben een optimaal 
drukverloop, de druk ter hoogte van de enkel 
is het grootst en vermindert langzaam naar 
boven toe. Hierdoor wordt de terugstroming 
van het bloed ondersteund. De druk van buiten 
op de verwijde vaten vernauwt de diameter 
van de ader en stimuleert de werking van de 
spierpomp. De bloedstroom naar het hart is 
daardoor beter.

Als je een beroep uitoefent waarbij je veel 
staat of zit, dan zijn compressiekousen een 
weldaad voor je benen en tegelijkertijd een 
voorzorgsmaatregel tegen vaataandoeningen.  

Arts raadplegen
Als je veranderingen aan je aderen ontdekt, dan 
is het altijd belangrijk om een arts te raadplegen. 
Je arts (specialist vaatheelkunde) zal een 
uitvoerig onderzoek uitvoeren en je informeren 
over geschikte behandelingsmethoden. Je 
arts zal de juiste compressieklasse voor 
jou voorschrijven, want afhankelijk van de 
verschijnselen en het toepassingsgebied zijn 
er vier verschillende druksterktes verkrijgbaar 
(van lichte tot sterke compressie). Bij een 
compressietherapie is het zeer belangrijk dat 
je de kousen consequent draagt en dat ze 
precies passen. Daarom worden je benen in de 
speciaalzaak Orthoshop opgemeten, zodat je 
weet of er een passende maat verkrijgbaar is 
of dat je een kous op maat moet laten maken.

“IK HEB  
COMPRESSIEKOUSEN 
NODIG! WAT NU?”
Heb je een intensieve compressietherapie nodig omwille van een aderaandoening of de 
preventie ervan?  
Bij Orthoshop vind je een groot assortiment aan modieuze, sportieve, ondersteunende 
en huidvriendelijke compressiekousen van Juzo. Beige, zwart of trendy kleurtjes alles is 
tegenwoordig mogelijk. 

Natuurlijk speelt ook het uiterlijk een rol. 
Moderne compressiekousen zijn niet alleen 
een ondersteuning voor je benen, ze zien er 
ook geweldig uit en zijn aangenaam te dragen 
– zowel voor vrouwen als mannen!
Er zijn veel variaties verkrijgbaar, variërend van 
kniekous tot panty. Bovendien is er een grote 
kleurkeuze, zodat je perfecte combinaties kunt 
maken. 

10 tips om u aderen gezond te houden
• Ondersteun de functie van je aderen door 

beweging. Benut elke gelegenheid om 
dagelijks zoveel mogelijk te lopen. 

• Sporten bevordert de gezondheid van je 
aderen. Ga bijvoorbeeld wandelen, fietsen 
of zwemmen. 

• Voor je welzijn is dagelijkse beengymnastiek 
belangrijk.

• Let op je zithouding. De benen over elkaar 
slaan is slecht voor de doorbloeding. 

• Leg je benen zo vaak mogelijk met de 
voeten omhoog en ondersteun zo je 
aderen. 

• Platte en comfortabele schoenen 
ondersteunen de functie van je aderen. Het 
afrollen van de voet is belangrijk. 

• Draag loszittende kleding en zorg zo voor 
een betere terugstroming van het bloed. 

• Maak je lichaam sterker door het eten 
van gezonde voeding met vitamines en 
voedingsvezels. 

• Let erop dat je voldoende drinkt: minstens 
twee liter zoutarme of ongezoete drankjes 
per dag. 

• Verfris je benen met koud water en/of een 
vochtvasthoudende huidcrème (bijv. Juzo 
Vital Balsam 7).

… En nu ben jij aan zet! 

THUISVERPLEGING: 
Zorg dragen tijdens de koude 

dagen in de zorg.  
Tips voor de patiënten om door de koude dagen te komen: 
• Zorg voor een goede winterjas en schoenen
• Luister goed naar het advies van de verpleegkundigen en artsen
• Stel buitenbezoeken uit tijdens sneeuwval of gladheid
• Drink warme drankjes
• Zet af en toe eens je raam open voor verse en frisse lucht zodat er voldoende zuurstof in huis is
• Drink voldoende water zodat je goed gehydrateerd blijft
• Verwarm jezelf goed maar doe dit op een veilige en gecontroleerde manier
• Draag zorg voor je voeten en handen want deze geraken snel onderkoeld

Tips om het draaglijker te maken voor je thuisverpleegkundige tijdens donkere en 
koude winterdagen: 

• Zorg dat je huisnummer goed zichtbaar is;
• Leg een mat om hun schoenen gemakkelijk proper en droog te 

maken.  
• Zorg dat je voetpad sneeuwvrij wordt gemaakt zodat ongevallen 

vermeden worden
• Laat ons niet te lang in de koude staan zodat we niet 

helemaal onderkoeld geraken. 

Wij wensen je alvast aangename  
en warme feestdagen!6



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 9 januari om 19u30

GENIETEN DATUM UUR

Vernissage: Carmen Schneider / Ingrid Van den Broeck

(Tentoonstelling loop tot 15 februari 2020)
vrijdag 29 november om 20u00

Reisverhalen: ‘Frans-Polynesië’ (deel 2) zaterdag 30 november om 15u00

Winter Wonder Plaza zaterdag 7 december om 13u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) 11, 12, 18 december om 19u30

Cursus: Autobegeleider zaterdag 21 december om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 21 december om 19u00

Cursus: Autobegeleider zaterdag 25 januari om 13u00

Cursus: Meditatie zaterdag 25 januari om 19u00

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 

Seniorplaza 
& OTV home Care

fijne feestdagen!fijne feestdagen!
WENSEN JE 


