
Het Plazarama event ‘Winter Wonder 
Plaza’ van zaterdag 18/11 was een 
succes! Minimaal hebben we zo’n 700 
bezoekers geteld. Ik zou zeggen dat 
hebben we weer goed gedaan. Echter 
deze pluim moet op de hoed van het 
Plazarama team gestoken worden. 
Zij kwamen met de idee, werkten 
het uit, deden alle voorbereidingen 
van ontwerp, bestellingen, opvolging 
budget, planning, installatie, ontvangst 
en begeleiding van de kraampjes 
houders, maar ook na het event 
werden nog vele uren besteed aan het 
opruimen.  Plazarama-team: heel erg 
goed gedaan en heel veel dank voor 
het creëren van de juist sfeer op onze 
site Seniorplaza! Onze senioren maar 
ook de bezoekers hebben er zichtbaar 
van genoten.

Opening Dagverzorgingscentrum, 
Op maandag 4 december 2017 opent 
ons Dagverzorgingscentrum zijn deuren.  
Collega Veerle en Centrumleider Margot 
hebben alvast gezorgd voor een heel 
gezellige en warme locatie. Ik ben er 
zeker van dat ook de nieuwe gasten van 
het verblijf ter plaatse zullen genieten.

Plaza shopping
Sommige bezoekers tijdens het Winder 
Wonder Plaza gebeuren waren nog 
steeds verbaasd over de aangename 
winkelboulevard binnen Seniorplaza.  
Ze waren aangenaam verrast door 
de diverse shops als Orthoshop waar 
warme pyama’s en bijhorende pantoffels 
de gang versierden. De etalages van 
pralinezaak ‘Confisserie Natalie’ waar 
mooi gevulde geschenkmanden de show 
stelen, bij Petra van ‘Het Groene Huis’ 
is de kerstmarkt al gestart en ook bij 
Vaporshop en bij Irena van Beauty Time 
kunnen de gepaste geschenken voor het 
eindejaar gekozen worden.  Lekker eten 
en nagenieten van je shoppingdag kan 
zoals steeds in Plaza Bistro bij Sarah en 
Carlos. 
Plaza Bistro is open op 1 januari 
2018!!!

 
Voor informatie over onze activiteiten, 

bezoek dan zeker de website  
Plazarama.be of informeer je  

op onze facebook pagina.
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OTV-Nieuws december 2017

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur a.i.

WINTER WONDER PLAZA!
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Schoenen 
 voor alle voeten

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

Openingsuren:
dinsdag-vrijdag van 10u tot 12.30u en van 13u tot 18u
zaterdag van 9.30u tot 16u
maandag gesloten

• Steunzolen op maat
• Allerlei hulpmiddelen voor voetproblemen
• Diabetesschoenen
• Schoenen op maat - verschillende breedtematen
• Deskundig advies!
• Merken: Solidus, Waldlaufer, The sensible shoe, Berkemann,  
 Birckenstock, Vital, Nimco

GRATIS 
VERZORGINGSPRODUCT 

VOOR LEDER 
Bij aankoop van een paar schoenen.

Geldig gedurende de maand november en december 2017.
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IN INSTELLINGEN  
VOOR MINDERVALIDEN

THUISVERPLEGING

Steeds meer en meer doen instellingen voor 
mindervaliden een beroep op zelfstandige 
thuisverpleeggroepen om verzorgingen te 
garanderen waarbij de patiënt centraal staat 
en de continuïteit van de verpleegkundige zorg 
gegarandeerd wordt.
Deze samenwerking is voor de instellingen 
alsook voor de zelfstandige verpleegkundige 
een win-win situatie!

Voor OTV-thuisverpleging is alles 10 jaar geleden 
begonnen met de opening van de vzw Avalon te 
Buggenhout. Een gloednieuwe instelling opgebouwd 
en gegroeid uit de ideeën van een toenmalige deels 
verlamde patiënt die zijn broer als huisarts wist te 
motiveren om voor mindervaliden jonger dan 60 jaar 
een voorziening op te bouwen.
Vzw Avalon was geboren! Ondertussen werd deze 
voorziening uitgebreid naar 30 bedden.

Het RIZIV heeft voor deze tijdelijke of definitieve 
gemeenschappelijke woon- of verblijfcentra voor 
mindervaliden een aparte nomenclatuur voor de 
verpleegkundige prestaties uitgebouwd. (Let wel de 
gewone assistentiewoningen vallen hier niet onder!)
In de instellingen zijn het grote verschil en ongelijkheid 
terug te vinden in volgende punten (nadelen):
• geen verplaatsingsvergoedingen
• geen weekend of feestdagvergoedingen
• geen palliatief forfait: omdat er steeds 24u/24u 

toezicht is door de opvoeders die er altijd aanwezig 
moeten zijn

• de zwaardere fysieke belasting van de verzorgingen

Daarentegen moeten we ook onder ogen zien dat er
positieve kanten zijn om deze patiënten een correcte
professionele verzorging te kunnen geven:
• de wisseling van patiënten is eerder gering 

waardoor er een (h)echte band ontstaat
• alle comfort van tilliften en speciale baden en hulp 

van de begeleiders alsook een noodoproepsysteem 
is er continu 24u/24u aanwezig, waardoor de 
thuisverpleegkundige zich nooit alleen hoeft te 
voelen

Er is dus duidelijk een vorm van teamverband met 
de andere paramedici en begeleiders aanwezig. Dit 
wordt dan ook steeds besproken in een maandelijks 
teamoverleg.

Als we mogen concluderen is dit een eerst 
stap in de richting van de inschakeling van de 
eerstelijnsgezondheidszorg naar de instellingen toe.
Door het grote personeelstekort in de woon-
zorgcentra en sommige afdelingen in het ziekenhuis, 
denkt de minister er ook aan om de gedreven 
zelfstandige thuisverpleegkundigen in te schakelen in 
deze instellingen als ondersteunende krachten met 
een aparte nomenclatuur.
Toekomst brengt raad …

INTERESSE?
Info is verkrijgbaar
bij Geert Joos op het 
nummer 0477 27 63 82
OTV
St.-Amandsesteenweg 54
2880 Bornem

www.otv.be

Voor de schoolvakanties
zijn wij voor onze dienst thuisverpleging op zoek naar

JOBSTUDENTEN (m/v)
VERPLEEGKUNDIGEN

Profiel: minimum 1 jaar verpleging 
gevolgd en beschikken over vervoer

OTV is een onafhankelijke en niet-zuilgebonden thuiszorgorganisatie
gekoppeld aan een uitgebreid netwerk van thuisverpleging
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DAGVERZORGINGSCENTRUMDAGVERZORGINGSCENTRUM
PLAZA

Een interessante oplossing
Blijf je graag thuis wonen, maar is het moeilijk te 
organiseren om dagelijks iemand bij jou te hebben 
voor verzorging of ondersteuning? Heeft jouw 
mantelzorger de nood om het nu en dan wat rustiger 
aan te doen?

Ons dagverzorgingscentrum Plaza biedt overdag 
opvang en verzorging aan senioren vanaf 65 jaar. 
Bovendien kan je bij ons terecht voor specifieke zorg- 
en dienstverlening die thuis niet kan aangeboden 
worden.

Naast een ruim aanbod aan zorg op maat worden 
er activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten 
georganiseerd en maak je gemakkelijk sociaal 
contact. Elke dag bereidt onze chef-kok lekkere 
verse maaltijden in eigen keuken. Daarbij wordt ook 
rekening gehouden met jouw dieet.

Prachtige inrichting
Dagverzorgingscentrum Plaza bestaat uit een 
aangepaste, gezellig aangeklede leefruimte waar je 
samen met andere bezoekers de dag doorbrengt.

De modern ingerichte ruimte beschikt onder meer 
over een grote TV en aangepaste comfort zetels. In 
de volledig ingerichte keuken zal je de geur van verse 
koffie en gebak zeker niet ontgaan. 

De aangepaste badkamer met professioneel bad 
maakt het mogelijk om in alle comfort de gewenste 
hygiënische zorgen te verstrekken.

Ontspanning
Bij ons kan je genieten van diverse ontspannende 
activiteiten.
Wat dacht je van een ontspannende relaxatie in ons 
aangepaste zwembad? Of liever een drankje nuttigen 
in onze Bistro? Of kan cultuur jou boeien: wij hebben 
steeds een wisselende tentoonstelling lopen,...

Vervoer
Jij of jouw familie kan zelf in het vervoer voorzien.
Indien dit niet mogelijk is, zoeken wij vanuit het 
dagverzorgingscentrum naar aangepast vervoer op 
maat.

Op maandag 4 december 2017 opent het 
nieuwe dagverzorgingscentrum van Seniorplaza: 
“Dagverzorgingscentrum Plaza”.

Het dagverzorgingscentrum is een uitbreiding 
van onze diensten van Seniorplaza en OTV Home 
Care. 
Op die manier willen wij een aanvulling bieden op 
de zorg die thuiswonende senioren nodig hebben.
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Ik ben Margot Sleebus, 25 jaar en opgegroeid in het 
kleine Heindonk. Een ideale plek om als kind buiten 
te spelen, kampen te bouwen en te gaan wandelen 
met de paarden. Want al van jongs af aan ben ik 
verzot op dieren en ook vandaag nog gaat er heel 
wat van mijn vrije tijd naar paarden. Verder hou ik 
enorm van de wereld ontdekken en reizen is daar 
natuurlijk een geweldige manier voor. Maar ook 
studeren helpt. 

Na het middelbaar ging ik naar Antwerpen 
om ergotherapie te studeren. Ik deed onder 
andere stage in de psychiatrie, bij mensen 
met ontwikkelingsstoornissen en in de fysieke 
revalidatie. Maar vooral de stages in de geriatrie 
bleven mij enorm bij. Op mijn laatste stage in een 

woonzorgcentrum ben ik 
als student blijven werken 
tijdens mijn verdere studies. 

Wanneer ik afstudeerde als ergotherapeut koos 
ik voor een master in de communicatie in Brussel. 
Hierdoor rolde ik aansluitend nog in de opleiding tot 
leerkracht cultuur- en maatschappijwetenschappen. 
Maar toch bleef mijn hart bij de geriatrie. Ik ging dan 
ook op zoek naar een job in deze richting en ben zo 
terecht gekomen op de geriatrische afdeling in het 
ziekenhuis in Mechelen voor een vervanging. Ik ben 
dus heel blij dat ik nu mee aan het begin kan staan 
van het dagcentrum in Seniorplaza. Ik kijk er enorm 
naar uit om mee te zorgen voor een leuke plek met 
fijne activiteiten in een huiselijke sfeer!

Margot Sleebus

Openingsuren
Ons centrum zal alle werkdagen van maandag tot 
en met vrijdag open zijn van 8u30 tot 16u30.
Wij zijn gesloten op feestdagen en tijdens het 
weekend.

Meer info?
Breng je graag een bezoek aan ons 
dagverzorgingscentrum? Dit kan na afspraak.

Of wens je meer info over onze dagprijs en /of 
werking?
Aarzel niet om ons te contacteren: 03 860 70 00 of
dagverzorgingscentrumplaza@seniorplaza.be

Op afspraak maken wij graag de nodige tijd voor jou.
Je kan ons dagverzorgingscentrum vinden op 
volgend adres: Seniorplaza, 
Overwinningsstraat 133-135, 2830 Willebroek



Eindejaarshopping 
in Seniorplaza 

In de aanloop naar de komende feest-
dagen werd Het Groene Huis helemaal 
omgetoverd tot een mooie kerstmarkt 
dat zeker een bezoek waard is! 
Wil je graag zelf prachtige 
kerststukken maken? Neem dan 
zeker deel aan de komende 
workshop!

Workshop: Bloemschikken
Woensdag 13 december om 19u30
Deelname: € 25 per persoon 
(incl. drankje en bloemen, werkmateriaal zelf 
mee te brengen)

Voor inschrijving en meer info kan 
je steeds contact opnemen met 
Het Groene Huis. 

Open op kerstdag en nieuw-
jaarsdag van 8u30 tot 15u!
Tijdens de feestdagen zijn we 
geopend volgens de gewone 
openingsuren!

Overwinningsstraat 163
B-2830 Willebroek
03 860 10 17 
hetgroenehuis@telenet.be
www.hetgroenehuis.be

“Het Groene Huis wenst iedereen 
zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar!”.

Bij Confiserie Natalie kan je terecht 
voor Valentino pralines, geschenk- 
manden, snoeptaarten, suikervrije  
producten, koekjes en zo veel meer.

Er is een breed assortiment van 
geschenkmanden gevuld met vers gemaakte 
pralines gecombineerd met goede wijn, 
spumante’s, het echte Brasser bier, 
handgemaakte koekjes en andere zoetigheden. 
Verder werd het assortiment aangevuld met 
leuke tassen en nieuwe decoratieve metalen 
dozen om te vullen naar ieders wens!

Kom zeker een kijkje nemen en ontdek zelf 
het ruime assortiment voor ieders budget!

Openingsuren december 
Maandag (4, 11 en 18/12) van 12u tot 18u 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 
doorlopend van 10u tot 18u
Zaterdag: doorlopend van 9u tot 16u

Speciale openingsuren feestdagen
Zaterdag 23/12, 30/12 en zondag 24/12, 31/12 
doorlopend open van 9u tot 18u
Maandag 25/12 en 1/1 open van 10u tot 15u
 

Overwinningsstraat 163A
2830 Willebroek
03 430 62 06

ENKELE PARTNERS IN DE KIJKER!

6
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Groepspraktijk 
Kine Schelkens

Sinds een jaar is kine Schelkens actief in 
Seniorplaza en dit voor residenten van 
het zorghotel en van de serviceresidentie. 
Daarnaast staat de praktijk eveneens open 
voor mensen die niet in Seniorplaza verblijven 
en ambulant op afspraak komen.  In de praktijk 
proberen we om zoveel mogelijk individueel 
te werken en ligt de nadruk op manuele 
behandeling aangevuld met eventuele 
oefeningen. 
Dit jaar zijn er nieuwe specialisaties 
bijgekomen waaronder oedeemtherapie en 
neuromotorische revalidatie. 

Lymfedrainage
Bij oedeemtherapie wordt zowel oedeem als 
gevolg van ‘lymfoedeem’ als van ‘vasculaire oorzaak’ 
behandeld. Oedeem is vaak een gevolg na het 
verwijderen van lymfeklieren bij de behandeling van 
kanker en kan het opzwellen van een arm of been 
veroorzaken. Zwelling van een lidmaat kan eveneens 
ontstaan door een slechte doorbloeding waardoor 
moeilijk helende wonden ontstaan. Met behulp van 
compressie wordt dit genezingsproces bevorderd.  
Compressietherapie kan ook gebruikt worden na 
het optreden van infecties zoals wondroos om het 
teveel aan vocht te verminderen en nieuwe infecties 
te vermijden.

De behandelingen bestaan uit manuele lymfedrainage, 
bandageren, informatie bij het kiezen van de juiste 
drukkousen, oefentherapie, informatie omtrent 
huidzorg… 
Mogelijke aandoeningen:
• Zwellingen na een letsel of operatie
• Harde en/of gezwollen arm na borstoperatie
• Hard en/of gezwollen been na operaties in het 

bekken (o.a. prostaat- of baarmoederkanker)
• Zwelling na kaakchirurgie

Neuromotorische revalidatie
Neurologische aandoeningen geven vaak een lange 
aansleep van klachten die lange termijn behandelingen 
vragen. Er wordt gewerkt op vooropgestelde doelen 
en op individuele klachten. Er wordt getracht om het 
dagelijks functioneren zo vlot en efficiënt mogelijk 
te laten verlopen. Na een CVA is het belangrijk om 
zoveel mogelijk doelen te bereiken en de gewonnen 
capaciteiten te bewaren. Parkinsonpatiënten leren 
we strategieën aan om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven. Na een hersenletsel of infectie van het 
ruggenmerg of zenuwen wordt getraind om terug het 
oude functieniveau te behalen. 

Behandelingen kunnen bestaan uit stretchen 
van spieren, gangreëducatie, evenwichtstraining, 
krachttraining, opbouwen van fysieke conditie, 
coördinatie van onderste en bovenste lidmaat….
Mogelijke aandoeningen:
• Parkinson
• Multiple Sclerose
• Ruggenmerginfecties (o.a. Guilain Barré)
• Ruggenmergbeschadiging (Dwarslaesie)
• CerebroVascualair aandoening (CVA) (o.a. 

beroerte)

GRAAG MEER INFO?

 Neem een kijkje op 
www.groepspraktijkschelkens.be of 
bel naar 03 866 07 97.



PLAZARAMAKALENDER 

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

Infosessie: ‘Gezond eten in een Westerse maatschappij’ (Steffi Vertriest) donderdag 7 december om 19u30

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Crea Café woensdag 6 december om 19u00

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 13 december om 19u30

Workshop: ‘Thee’ (Door Utile Dulci) donderdag 14 december om 19u30

Cursus: ‘Leren werken met tablet / smartphone’ (lessenreeks door CVO Rivierenland) maandag 15 januari om 09u15

GENIETEN DATUM UUR

Vernissage: Petra en Karin Palmers vrijdag 1 december om 20u00

Lezing: ‘Een reisje door Italië’ dinsdag 12 december om 14u00

DVD Voorstelling: André Rieu in Wonderland vrijdag 15 december om 14u00

Steffi & Adi in concert vrijdag 22 december om 18u30

PLAZAKIDS DATUM UUR

Film: ‘De legende van de Kerstboom’ woensdag 27 december om 14u00

Workshop: Naaien met de machine (o.l.v. Ann Van Neck) donderdag 28 december VM of NM

Workshop: ‘Snoeptaart maken’ (o.l.v. Confiserie Natalie) dinsdag 2 januari om 14u00

Workshop: Naaien (o.l.v. Ann Van Neck) woensdag 3 januari VM of NM

Workshop: Naaien (o.l.v. Ann Van Neck) donderdag 4 januari VM of NM

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 
www.plazarama.be

“Beleef binnenkort 
 de sterren in Plazacity”

“Stijlvolle 
 assistentieflats”

www.plazacity.be - info@plazacity.be


