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In dit blad zal niet alles geel ge-
kleurd worden maar trachten wij 
toch alles vanuit een positieve 
invalshoek te benaderen.  Wat mag 
u onder meer verwachten…

Vroedvrouwen in de kijker
De ziekenhuizen streven er naar 
om de kersverse moeders en hun 
baby’s steeds sneller na de bevalling 
te ontslaan. Hierdoor hebben de 
jonge moeders vaak nog zorgen en 
ondersteuning nodig in de thuis-
omgeving. De kraamzorg van OTV 
voorziet niet enkel in niet-medi-
sche zorg maar beschikt ook over 
een team van vroedvrouwen die 
kwalitatieve zorgen verlenen en 
ook met raad en daad het jonge 
gezin kunnen bijstaan.

Plazarama
In deze nieuwsbrief informeren 
we u opnieuw over de komende 
activiteiten, lezingen, etc.
Opnieuw is er voor elk wat wils.  
Voor de kinderen de kinderfilm 
Wreck-it Ralph! Maar ook 

informatieve sessies rond oste-
opathie door onze nieuwe kine-
sisten. Of wil u meer weten over 
gezonde voeding en het koken met 
Thermomix.  

Technische Orthopedie, de-
mentie, LEIF …
Ook als het niet meer zo goed 
gaat of zelfs niet meer gaat zijn er 
toch mogelijkheden en kun je zelf 
een bewuste keuze maken nadat 
je uitgebreid geïnformeerd bent.  
Hoe moeilijk de situatie ook lijkt, 
wij zoeken samen met u naar een 
oplossing waardoor voor u de zon 
weer gaat schijnen.

Fijne lentedagen!
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Wilfried Leemans,
Voorzitter

LENTEKRIEBELS...
... zien we elk jaar opnieuw verschijnen bij de eerste zonnestraaltjes, 
ook al is het buiten nog steenkoud. De zon maakt ons blij, geeft ons 
nieuwe moed en een positieve ingesteldheid. In de winkels verschijnen 
kleurrijke etalages in geel en groene tinten. Geel wordt geassocieerd 
met zon, licht, leven en lente. 

In de psychologie verwijst geel naar veelzijdigheid, creativiteit en een 
groot denkvermogen.  Het is ook uitstekend tegen neerslachtigheid.
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De beslissing van de regering om moeder en kind 
vroeger te ontslaan uit het ziekenhuis is maar haal-
baar als de ouders ook thuis deze kwalitatieve hulp 
verder kunnen krijgen. En veel zwangere vrouwen 
weten dit (nog) niet... 

ONS TEAM VAN VROEDVROUWEN
Vanaf nu kan men bij OTV beroep doen op een 
team van 3 enthousiaste vroedvrouwen: Kathleen, 
Martine en Gisèle. 

Het is sterk aan te raden om al tijdens de zwanger-
schap contact met hen op te nemen voor een eerste 
kennismaking. Zo ontstaat er een vertrouwensband 
en kan bij de thuiskomst uit het ziekenhuis deze 
vroedvrouw de juiste begeleiding en zorg bieden aan 
moeder en kind. Zij staat in voor het medische luik... 

Bij de vroedvrouw kan je terecht voor de hielprik, 
observatie van de kleur van de baby (geel zien), de 
opvolging van het gewicht, controle van de navel, 
begeleiding van borstvoeding en flesvoeding. Zij 
zorgt ook voor de verzorging van de mama en geeft 
antwoord op de vele vragen van het jonge gezin. 
Deze kwalitatieve zorgen worden volledig terugbe-
taald door de mutualiteit. Er wordt alleen een tus-
senkomst gevraagd in de reiskosten. (0,35 euro/km) 

ONZE KRAAMZORG
De kraamzorg van OTV is er voor elke nieu-
we ouder, de pasgeboren baby en zijn of haar 
broertjes en zusjes.

BEN JE ZWANGER 
EN GA JE 
BINNENKORT 
BEVALLEN? 
... DAAR HOORT 
EEN VROEDVROUW BIJ ...

De kraamzorg van otv is 
er  voor elke nieuwe ouder,  
de pasgeboren baby en  
het gezin.

ZWANGER? 
PROFICIAT!
Al gedacht aan kraamzorg?

Voor meer inlichtingen
OTV vzw - Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek
03 860 70 00 (vraag naar kraamzorg) - kraamzorg@otv.be - www.otv.be

Onze thuiszorg 
maakt het verschil!

CONTACT VROEDVROUWEN

•  Gisèle Dedecker:   0471 91 28 07 
•  Kathleen De Clercq:  0479 40 20 57 
•  Martine Marckx:  0478 56 69 30

WERKINGSGEBIED:  
Bornem (Mariekerke, Branst, Hingene, 
Eikevliet en Wintam), Puurs (Liezele, 
Breendonk en Ruisbroek), Sint-Amands 
(Lippelo, Oppuurs), Willebroek (Blaasveld), 
Londerzeel (Malderen, Opdorp), Boom, Niel, 
Hemiksem, Aartselaar, Rumst (Reet, Terhagen) 

CONTACT KRAAMZORG

• OTV kraamzorg 
03 860 70 00 
kraamzorg@otv.be 
www.otv.be

WERKINGSGEBIED:  
Ruime regio rond Mechelen en Antwerpen, 
Vaartland, Klein-Brabant , Rupelstreek en  
Vlaams-Brabant.

Na de bevalling worden de kersverse mama’s omringd door het ziekenhuisperso-
neel. De vroedvrouwen verzorgen de mama’s, ze helpen bij het eerste badje van de 
baby, zij vertellen je alles over de voeding van de kindjes. Voor verdere gezinsonder-
steuning kan OTV kraamzorg een meerwaarde bieden.

Via onze kraamzorg bieden wij niet-medische hulp, 
dat kan opgestart worden na een thuisbevalling, een  
poliklinische bevalling of een bevalling in het ziekenhuis 
met een normaal of verlengd verblijf. Onze kraamzorg 
biedt een aanvulling op de bestaande medische zorg, 
geboden door de huisarts of de vroedvrouw.

Onze kraamverzorgende biedt discrete hulp op ver-
schillende gebieden: ondersteuning bij de verzorging 
en de voeding van de baby, hulp bij de verzorging van 
het toilet van de moeder, ondersteuning bij allerhan-
de huishoudelijke taken, opvang en verzorging van 
de andere kinderen en hulp bij het ontvangen van 
bezoek.

De kraamzorg wordt in principe geboden gedurende 
8 weken vanaf de geboorte (bij een thuisbevalling of  
poliklinische bevalling)  of vanaf de thuiskomst van 
de baby (bij een ziekenhuisbevalling). In een aantal 
gevallen kan de kraamzorg vroeger starten of langer 
duren dan 8 weken.
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DEMENTIE?
Expertisecentrum dementie Vlaanderen omschrijft 
dementie als een verzamelnaam voor een groep 
aandoeningen waarbij meerdere stoornissen in het 
cognitieve functioneren samen optreden. Cognitieve 
functies zijn onder meer: het geheugen, het leerver-
mogen, het taalgebruik en het kunnen begrijpen en 
uitvoeren van complexe en dagelijkse handelingen.

Dementie is chronisch, progressief en onomkeerbaar. 
Het heeft invloed op geestelijk, lichamelijk, maat-
schappelijk en sociaal gebied.

Er zijn verschillende vormen van dementie waaron-
der: Ziekte van Alzheimer, Fronto-temporale demen-
tie, Vasculaire dementie, Diffuse Lewy Body Disease 
(DLBD),…

DEMENTIE IN DE THUISZORG
65% van de personen met dementie verblijven thuis. 
Als dienst gezinszorg is het aangewezen om personen 
met dementie en jongdementie zo goed mogelijk bij 
te staan in hun thuissituatie. Ook OTV komt dagelijks 
in aanraking met personen met dementie.

Recent is er binnen de thuiszorg een werkgroep 
samengesteld die gaat werken rond dementie. Deze 
werkgroep bestaat uit regioverantwoordelijken, ver-
zorgenden, huishoudhulpen en poetsvrouwen. Met 
deze werkgroep dementie willen we ons bijscholen 
en problemen in de thuissituatie bespreekbaar maken.

REFERENTIEPERSOON:  
Ambassadeur van personen met  
dementie binnen de organisatie

De opleiding referentiepersoon dementie is 15 
januari 2016 van start  gegaan in Brussel. In deze 
opleiding besteedt men aandacht aan de beleving 
van de persoon met dementie, omgaan met moeilijk 
hanteerbaar gedrag, communicatie en  handvaten om 
al deze kennis in de praktijk om te zetten. 

Deze referentiepersoon zal verzorgenden, huishoud-
hulpen, poetsvrouwen en maatschappelijk werkers 
binnen OTV adviseren, informeren en bijstaan waar 
nodig. Zo proberen we de zorg voor personen met 
dementie en hun omgeving te ondersteunen.

ALS JE NIET MEER WEET 
DAT JE VERGEET

DEMENTIE…
Meer dan 100.000 personen in Vlaanderen hebben een vorm van dementie.  
Volgens bronnen zou dit aantal tegen 2020 stijgen met 30%. Van deze 100.000 per-
sonen verblijven 65% thuis. Met ondersteuning van mantelzorgers en professionele 
hulpverleners blijft de thuissituatie draagbaar. Als dienst gezinszorg proberen wij 
de thuissituatie zo goed mogelijk te begeleiden.  Vanuit het transitieplan ‘demen-
tiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu’ kan een regioverantwoordelijke 
van OTV zich bijscholen tot referentiepersoon dementie. 

FLEERACKERS 
EVELIEN

03 860 70 00 
evelien.fleerackers@otv.be

REFERENTIEPERSOON 
DEMENTIE THUISZORG

Het forum werd begin 2003 opgericht onder impuls 
van de vzw Recht op Waardig Sterven. Dit gebeurde 
naar aanleiding van de wetten inzake patiëntenrech-
ten, palliatieve zorg en euthanasie, die in 2002 van 
kracht werden.

LEIF ontstond als een open forum van zorgverleners, 
patiënten en hun familie, omdat het snel duidelijk 
werd dat slechts weinigen onder hen vertrouwd zijn 
met de inhoud van deze wetten. Steeds meer mensen 
(waaronder heel wat bekende Vlamingen) en vereni-
gingen beginnen dit forum te ondersteunen.

LEIF organiseert ook de opleiding van de zgn. 
LEIF-artsen, LEIF-nurses en andere zorgverleners 
en voorziet ook een telefonische hulplijn rond het 
levenseinde: de LEIFlijn 078 15 11 55  
LEIF heeft ook een eigen website: www.leif.be

DE LEIFKAART 
De LEIFkaart ziet eruit als een bankkaart en past dus 
netjes in jouw portefeuille. Hulpverleners, dokters, 
verpleegkundigen en familieleden die deze kaart 
vinden, weten in geval van nood welke wettelijke 
wilsverklaringen (omtrent euthanasie, orgaandonatie, 
schenking van lichaam aan de wetenschap, ...) je opge-
steld hebt en kunnen dan (samen met familieleden of 
vrienden die op de hoogte zijn) op zoek gaan naar de 

juiste documenten en jouw wensen i.v.m. de uitvoe-
ring ervan. Let wel: de LEIFkaart vervangt de (wils)
verklaringen niet. Ze verwijst er enkel naar!

Je blijft ook vrij om aan te geven welke persoonlijke 
gegevens en wilsverklaringen je op jouw LEIFkaart 
wil zetten. Als je bijvoorbeeld een bepaald document 
niet kenbaar wenst te maken op jouw LEIFkaart, dan 
ben je vrij om die informatie er niet op te zetten. 
Je hebt ook de mogelijkheid om een vertrouwens-
persoon op te geven die een exemplaar van jouw 
wilsbeschikkingen bezit, met vermelding van zijn/haar 
telefoonnummer of emailadres.
Bestel je LEIFkaart op www.leif.be.

DE LEIFLIJN
De LEIFlijn is bereikbaar op alle werkdagen,  
tussen 9 en 17 uur: 078 15 11 55
U kan ook terecht op leiflijn@skynet.be

LEIF TE GAST IN SENIORPLAZA     

De sprekers van LEIF  
(LEIFartsen)geven 2 infosessie’s in Seniorplaza:

Vrijdag 22 april om 14 uur
Vrijdag 16 september om 19.30 uur

INFO EN INSCHRIJVINGEN:

Seniorplaza
Overwinningsstraat 133
2830 Willebroek
03 860 70 00
plazarama@seniorplaza.be

ACTIVITEIT IN DE KIJKER: LEIF 

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en is een open initiatief van mensen 
die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil 
van de patiënt voorop staat.
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Voor meer inlichtingen
OTV vzw - Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek
03 860 70 00 - info@otv.be - www.otv.be

BENT U DE       DIE WE ZOEKEN?

Wegens uitbreiding van onze dienst thuisverpleging zijn  
wij dringend op zoek naar:

VERPLEEGKUNDIGEN
op zelfstandige basis (m/v)

• Profiel: HB05 / BA1 of A2
• Vlot kunnen omgaan met rolstoelpatiënten en  

zwaar hulpbehoevenden
• Regio: Klein-Brabant / Londerzeel / Buggenhout / Willebroek

Voor de maanden juli, augustus en september zijn wij voor  
onze dienst thuisverpleging op zoek naar

JOBSTUDENTEN
VERPLEEGKUNDIGEN (m/v)

• Profiel: minimum 3 jaar verpleging gevolgd en  
beschikken over eigen vervoer

• Regio: Klein-Brabant / Londerzeel / Buggenhout / Willebroek

INTERESSE?
Info is verkrijgbaar bij 
Geert Joos op het 
nummer 0477 27 63 82

OTV
St. Amandsesteenweg 54, 
2880 Bornem 
03 828 23 13
thuisverpleging@otv.be

VERPLEEGKUNDIGEN
op zelfstandige basis (m/v)
• Profiel: A1 of A2
• Vlot kunnen omgaan met rolstoelpatiënten

en zwaar hulpbehoevenden

Wegens uitbreiding van onze dienst thuis-
verpleging zijn wij dringend op zoek naar :

www.otv.be

INTERESSE?
Info is verkrijgbaar
bij Geert Joos op
het nummer
0477 27 63 82
OTV
St. Amandse- 
steenweg 54,
2880 Bornem
03 828 23 13
thuisverpleging@otv.be

• Profiel: HB05 / Bachelor

• Vlot kunnen omgaan met rolstoelpatienten 
en zwaar hulpbehoevenden

• Regio’s: Rupel / Londerzeel / Klein-Brabant
www.otv.be

Onze medewerkers helpen met poetsen, wassen,  
strijken, koken, boodschappen, ...

Wij bieden volgende voordelen:
• Geen verplaatsingskosten
• Annuleren van de hulp is mogelijk
• Een geschikte huishoudhulp
• Vervanging indien gewenst

Dé dienstenchequeorganisatie bij uitstek

Onze huishoudhulpen 

maken het verschil!

Bij orthoshop kan een 
patiënt terecht voor al-

lerlei zaken die val-
len onder een volle-
dige of gedeeltelijke 
terugbetaling van 
de mutualiteit. Ons 
samenwerkingsver-
band met de firma 
Aqtor maakt het 
mogelijk om be-
roep te doen op 
verschillende ver-
strekkers met elk 
hun eigen specia-

liteit.

ORTHOPEDISCHE VERSTERKING
Op woensdag van 16.30u tot 17.30u in Willebroek 
en van 19.00u tot 20.30u in Bornem krijgen we 
ondersteuning voor orthopedische verstrekkingen. 
Het gaat hierbij voornamelijk over de aflevering van 
braces en bandages voor alle gewrichten van het 
lichaam. Deze worden ingezet wanneer er sprake is 
van een blessure, breuk of ontsteking. 

Wij bieden zowel prefab braces als braces op 
maat aan. In het eerste geval zijn dit braces die in 
verschillende maten worden geproduceerd en die we 
meestal op voorraad hebben of snel aangeleverd krij-
gen. In het tweede geval moet de brace op maat ge-
maakt worden. Dan komt de patiënt langs en worden 
de maten genomen of er wordt een afdruk gemaakt 
in gips. De week nadien leveren we een brace af die 
aan de specifieke eisen voldoet. Onze bandagisten 
maken eveneens korsetten en steunzolen op maat. 
 
ROLLATORS, ROLSTOELEN,  
SCOOTERS, DRIEWIELERS, …
We hebben ook een verstrekker die ons ondersteunt 
voor alles wat mobility betreft. Het gaat hier dan 
over rollators, rolstoelen, scooters en driewielfietsen. 
Hiervoor moet er een speciaal document ingevuld 
worden door de dokter. Wanneer de patiënt dit 
binnenbrengt kan hij onmiddellijk een rollator naar 
keuze meenemen. Een standaard rollator wordt 

volledig door de mutualiteit vergoed.  We regelen dit 
rechtstreeks met het ziekenfonds zodat de patiënt 
niets hoeft te betalen. Indien men voor een luxueuzer 
model kiest, factureren we een opleg. Bij een rolstoel, 
scooter of fiets komt de verstrekker aan huis om met 
de patiënt (en zijn familie) te bekijken welk model het 
meest geschikt is. Het wordt dan besteld en aan huis 
geleverd.

INCONTINENTIEMATERIAAL
Voor stomamateriaal en urinezakken hebben we 
eveneens een verstrekker. Na het binnenbrengen 
van een voorschrift wordt dit materiaal om de drie 
maanden bezorgd. Hiervoor handhaven we het derde 
betalingssysteem, wat wil zeggen dat we dit recht-
streeks met de mutualiteit verrekenen. Wij vragen 
geen opleg aan de patiënt.
 
BORSTPROTHESE
Voor het aanmeten van een borstprothese na een 
mastectomie is het aangewezen om een afspraak te 
maken zodat we de tijd kunnen nemen om deze aan 
te passen. Deze protheses worden ook via derde-
betaling volledig vergoed. De patiënt heeft recht op 
een eerste prothese kort na de ingreep. De volgende 
wordt een jaar later voorgeschreven. Daarna mag 
men om de twee jaar langskomen voor een nieuwe 
prothese mits voorschrift van een arts.
 
Indien u over bovenstaande inlichtingen meer 
informatie wenst kan u steeds terecht bij de 
medewerkers van orthoshop.

7

uw zorgpunt

Overwinningsstraat 133-135 · 2830 Willebroek
Tel. 03 860 70 10 - orthoshop@otv.be - www.otv.be

OPENINGSUREN: 
dinsdag tot vrijdag: 10.00 u - 12.30 u / 13.00 u - 18.00 u
zaterdag: 09.30 u - 16.00 u
maandag: gesloten

Sint Amandsesteenweg 54 · 2880 Bornem
greet.verheyden@otv.be
GSM 0476 756 488 (Greet Verheyden: ergotherapeute)

CONSULTATIE: dinsdag 19.00 u - 20.30 u en op afspraak
 Mogelijkheid tot huisbezoeken
                

ORTHOSHOP & 
TECHNISCHE ORTHOPEDIE



PLAZARAMAKALENDER 

VOOR EXACTE INFO, DATA & INSCHRIJVINGEN 
 An Brusselmans, stafmedewerker Plazarama
 Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek
 03 860 70 00 • info@seniorplaza.be • www.seniorplaza.be

INFOSESSIES/LEZINGEN DATUM UUR

Lezing: Hoe gebruiken we onze hersenen? (i.s.m. UPV) dinsdag 5 april om 14u00

Info: Wat is osteopathie? vrijdag 8 april om 19u30

Cursus: Computer-initiatie/ 10-delige lessenreeks  
(i.s.m. CVO Rivierenland)

maandag 11 april om 8u50

Lezing: Donderdag Veggiedag: minder vlees, meer verantwoord donderdag 14 april om 19u30

Info: Wat is osteopathie? vrijdag 15 april om 14u00

Infosessie rond oogproblemen (i.s.m. Optiek De Leener) dinsdag 19 april om 14u00

Infosessie LEIF (Levenseinde InformatieForum) vrijdag 22 april om 14u00

Lezing: Gezonde voeding bij senioren dinsdag 3 mei om 14u00

Infosessie: EHBO bij kinderen van 0 tot 12 jaar (i.s.m. BOWI) donderdag 12 mei om 19u30

Infosessie: Incontinentie/stoma (i.s.m. Stomaclub Boechout) vrijdag 20 mei om 19u30

Infosessie: Het gehoor (i.s.m.Laperre) donderdag 2 juni om 14u00

Infosessie: Wat is hoogsensitiviteit? vrijdag 10 juni om 19u30

FILM DATUM UUR

Wat mannen willen vrijdag 8 april om 14u00

Ventoux vrijdag 13 mei om 14u00

Slow West vrijdag 10 juni om 14u00

PLAZA KIDS DATUM UUR

Kinderfilm  Wreck-it Ralph woensdag 6 april om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Kookworkshop Thermomix donderdag 7 april om 19u30

Lezing: Andreas Vesalius (i.s.m. Davidsfonds) donderdag 21 april om 19u30

Lezing: Leonardo Da Vinci (i.s.m. Davidsfonds) donderdag 19 mei om 19u30

Vernissage Frank Renette vrijdag 27 mei om 20u00

Lezing: Puur en proper (i.s.m. Davidsfonds) donderdag 19 mei om 19u30

Plazamartre (Kanaalfeesten Willebroek) zaterdag 25 juni 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@otv.be 

WEBSITE:  
www.otv.be 
www.seniorplaza.be


