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OTV-Nieuws februari 2018

Martine Vermeiren
Algemeen Directeur a.i.

OTV WORDT OTV HOME CARE!
De nieuwe naam en bijbehorend logo voor de dienstverlening 
thuiszorg wordt OTV Home Care. Onder deze nieuwe naam worden 
alle thuiszorgactiviteiten ondergebracht. Dus gezinszorg, poetshulp, 
dienstencheques en thuisverpleging vallen onder de koepelnaam 
OTV Home Care. Ook de huiskleur wordt aangepast van groen naar 
blauw. Aan onze werking wijzigt echter niets. Wij blijven ijveren 
naar een optimale kwaliteit en service.
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Opstart 
Dagverzorgingscentrum, 
Op maandag 4 december 
2017 is het gloednieuwe 
dagverzorgingscentrum van 
start gegaan. De eerste gasten 
waren alvast aangenaam verrast 
over de locatie, de inrichting 
en de aanpak. Toch merken wij 
dat de mogelijkheden van een 
dagverzorgingscentrum als 
ondersteuning van de thuiszorg 
bij velen nog onbekende materie 
is. Een aanrader dus om het 
artikel op pagina 3 zeker door te 
nemen.

Vroedvrouwen
Voor ons team vroedvrouwen 
in deze regio werd geïnvesteerd 
in een bilirubine meter zodat 
zij de nodige metingen bij de 
pasgeboren baby thuis kunnen 
uitvoeren. Dit was noodzakelijk 
aangezien de pas bevallen 
mama’s steeds vroeger met hun 
baby naar huis mogen en een 

aantal onderzoeken ook aan 
huis dienen te gebeuren.  

Plazashopping
In Orthoshop verwelkomen wij 
Linda, ergotherapeute, die sinds 
kort samen met Greet de winkel 
runt. Deze extra ondersteuning 
was meer dan noodzakelijk 
aangezien Orthoshop vanaf 
nu ook als verkooppunt voor 
Eyelove is gestart en de opstart 
alvast een succes is geworden. 
Kom zeker eens kijken!

Vergeet ook niet op onze 
laatste pagina te kijken naar de 
activiteiten van Plazarama!

Voor informatie over onze 
activiteiten bezoek dan zeker 
de website Plazarama.be of 
informeer u op onze facebook 
pagina.

Wens je de nieuwsbrief digitaal? 
Stuur een mail naar regionieuws@otvhomecare.be
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OTV HOME CARE  
stelt de nieuwste 

bilirubine meter ter 
beschikking van 
zijn zelfstandige 
vroedvrouwen.

Er is een stijgende tendens naar een korter verblijf op de 
materniteit van het ziekenhuis. Bevallen moeders blijven 

maximum 3 nachten voor een gewone bevalling en 5 nachten voor 
een keizersnede.

Daarom wordt op de materniteit van het ziekenhuis van Bornem aan de 
toekomstige ouders aangeraden om een thuisvroedvrouw te kiezen. Deze 

vroedvrouw ondersteunt het gezin, eens weer thuis! In vele gevallen moet ook de 
hielprik thuis gebeuren. De vroedvrouw weegt de baby en kijkt ook naar de navel en de kleur 
van de baby. Na de geboorte vertonen sommige baby’tjes een gele verkleuring van de huid, 
wat kan wijzen op een beginnende icterus (geelzien). Bij te hoge waarden aan bilirubine in 
het bloed kan er een blijvende hersenbeschadiging optreden bij de pasgeborene. Om dit te 
voorkomen kan door de  vroedvrouw een Bilirubine check gedaan worden.
Vroeger gebeurde dit met een bloedafname in het handje van de baby.
Momenteel wordt hiervoor in het ziekenhuis een nieuw bilirubinemeettoestel gebruikt. 
Hiermee kan men een transcutane, pijnloze, correcte meting uitvoeren.
OTV Home Care, groep Geert Joos, heeft het initiatief genomen om ook dit professioneel 
bilirubine-meettoestel aan te kopen voor hun zelfstandige vroedvrouwen Martine Marckx en 
Gisèle Dedecker.
Er werd gekozen voor het nieuwste toestel van de firma Dräger. Dit toestel wordt al een tijdje 
als beste en meest betrouwbaarste toestel bevonden op de materniteit van Bornem.

Dit is een mooi voorbeeld van hoe moderne technologie ons helpt in een professionele 
begeleiding van de patiënten in de thuiszorg. Na de AED reanimatie toestellen, waarmee 
sommige van onze zelfstandige thuisverpleegkundigen rondrijden in hun wagen, kunnen ook 
onze vroedvrouwen met een gerust hart de baan op met hun nieuwste bilirubinemeter. Ze 
kunnen correcte metingen doen en hun begeleiding professioneel aanpassen in het belang 
van de kersverse moeder en haar baby.

Geert Joos
Hoofd coördinator thuisverpleging OTV Home Care

Zelfstandige vroedvrouwen: Gisèle Dedecker: 0471 912807
     Martine Marckx: 0478 566930
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Het dagcentrum is elke weekdag open van 8u30 
tot 16u30 en richt zich zo op het ondersteunen 
van thuiswonenden. Blijf je graag thuis wonen, 
maar is het soms wat moeilijk te organiseren? 
Of wil je het als mantelzorger af en toe wat 
rustiger doen?

Wij bieden een oplossing voor personen vanaf 
65 jaar. Je kan bij ons terecht voor specifieke 
zorgen en dienstverlening die thuis niet altijd 
geboden kunnen worden. Zorg op maat is dan 
ook de standaard waar wij van uitgaan. Door te 
zorgen voor een zo goed mogelijke omkadering, 
blijft thuis wonen langer mogelijk. En daar willen 
wij ten volle op inzetten.

Naast zorg staan de interesses van de gasten 
centraal. Dat wil zeggen dat we onze activatie-, 
revalidatie- en ontspanningsactiviteiten 
afstemmen op de mensen die die dag aanwezig 
zijn. Wie doet wat graag? Zijn er hobby’s die 
we kunnen verder zetten of misschien weer 
opnemen? Wie doet het liever wat rustiger? Of 
houdt iemand net van wat uitdaging en nieuwe 
dingen? Kortom, de gast geeft het dagcentrum 
mee vorm.

Samen met haar partners biedt Seniorplaza al 
heel wat fijne mogelijkheden. Met een winkel- 
wandelboulevard, zwembad en regelmatige 
evenementen, is er altijd wel iets te doen.
Het dagcentrum bestaat uit een gezellige, 

aangepaste leefruimte met een tv- en leeshoek 
met comfortzetels. In de rustruimte beschikken 
we over een bed en relaxzetels, voor zij die hier 
gebruik van willen maken.

Elke dag wordt er vers gekookt in huis door onze 
chef-kok en haar team. Zij zorgen ook ‘s avonds 
voor een broodmaaltijd, voor zij die dit mee naar 
huis willen nemen. Maar het dagcentrum heeft 
ook haar eigen keuken waarin we regelmatig 
zelf aan de slag kunnen gaan. 

Verder beschikken we nog over een aangepaste 
badkamer met professioneel bad om ook 
de gewenste hygiënische zorgen te kunnen 
verstrekken.

Het dagcentrum is er voor verschillende 
zorgvragen. Je kiest zelf wanneer en hoe vaak je 
er beroep op doet zodat het jouw thuissituatie 
mooi kan aanvullen. 

Aarzel niet om ons te contacteren!

INFO
Openingsuren:
Elke weekdag 8u30 - 16u30

Bel gerust voor meer info of een afspraak:
03 860 70 00
dagverzorgingscentrum@seniorplaza.be

Dagverzorginscentrum  
Plaza 
Meer dan een tweede thuis
Seniorplaza en OTV Home Care profileren zich al langer in de 
zorg- en dienstensector door kwaliteit van leven in de verf 
zetten. Om nog meer in te zetten op zorg op maat, is er nu 
ook het dagcentrum. Een warme, huiselijke plek die de nodige 
zorgen aanbiedt, maar vooral uitgaat van de interesses van de 
gasten.

Noteer alvast woensdag 7/2/2018 in je 
agenda. Dan is iedereen welkom vanaf 14u 
in Plazarama voor een gratis infosessie met 
rondleiding. 

Kom je graag eens gratis proeven van ons 
dagcentrum? Dat kan op dinsdag 13/2/2018 
van 8u30 tot 16u30! Graag inschrijven, 
zodat we alles goed kunnen voorzien.
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OTV HOME CARE: 
de start van een nieuwe episode

OTV is, zoals u weet, al heel lang een gevestigde waarde binnen het thuiszorglandschap. 
Sinds jaar en dag kan u bij ons terecht voor gezinszorg en poetshulp, met en zonder 
dienstencheques.
Sinds kort valt OTV, samen met onder andere de thuisverplegingsgroep Geert Joos, 
onder OTV Home Care.

Samenwerking
Onze kwaliteitsvolle dienstverlening is al 
een aantal decennia gekend binnen het 
zorglandschap. Om onze positie binnen de 
sector nog te verstevigen, zijn wij recent een 
intensieve samenwerking aangegaan met 
Senior Living Group.
Senior Living Group is een bekende naam in 
het domein van de ouderenzorg en draagt, 
net als OTV, kwaliteit en service hoog in het 
vaandel in de meer dan 95 voorzieningen 
(woonzorgcentra, assistentiewoningen en 
tijdelijke verblijven) die zij momenteel uitbaten. 
Door de nauwe samenwerking met OTV en 
de thuisverplegingsgroep Geert Joos willen 
zij ook thuiszorg in brede zin aan hun aanbod 
toevoegen.
Senior Living Group is op haar beurt een 
dochterbedrijf van de Europese zorggroep 
Korian, expert in ondersteunende diensten en 
zorg voor ouderen.

OTV Home Care
Vanaf heden zullen al onze diensten die te 
maken hebben met thuiszorg en thuisverpleging 
gebundeld worden onder de nieuwe naam ‘OTV 
Home Care’. Bedoeling is om OTV Home Care 
naar de toekomst toe verder uit te bouwen over 
heel Vlaanderen. 
Wij verwachten dat onze cliënten en 
dienstencheque-klanten geen hinder zullen 

ondervinden van deze verandering en 
vertrouwen erop dat deze samenwerking enkel 
positieve wijzigingen met zich zal meebrengen.

Nieuw logo
Bij deze nieuwe naam hoort uiteraard ook een 
nieuw logo! Geleidelijk aan zal in onze brochures, 
brieven,… ons groene logo vervangen worden 
door het blauwe OTV Home Care-logo. 
Ook onze website werd intussen aangepast. 
Vanaf nu kan u terecht op www.otvhomecare.be 
voor een overzicht van ons uitgebreide aanbod.

Nieuw: onze facebookpagina
Om het reilen en zeilen van OTV Home Care van 
nog dichterbij te kunnen opvolgen, kan u sinds 
kort ook terecht op onze facebookpagina: 
https://www.facebook.com/OTVHomeCare

Meer weten? 
Je kan ons steeds telefonisch of via mail 
contacteren tijdens de kantooruren.
Alle contactgegevens vindt u op  
www.otvhomecare.be.

Heeft u bijkomende vragen of bezorgdheden? 
Neem dan gerust contact op met uw vertrouwde 
regioverantwoordelijke.
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ACUTE ZORG: 
eerste hulp in de thuiszorg

KOSTPRIJS
Afhankelijk van je persoonlijke situatie, 

bedraagt de kostprijs voor acute zorg € 7,58 of € 4,55 per uur.  
Wil je na 14 dagen de hulp verder zetten, dan zal de prijs afhankelijk zijn 

van je gezinssituatie en het gezinsinkomen.

Meer weten?  
Je kan ons steeds telefonisch of via mail contacteren tijdens de kantooruren. 

Email: gezinszorg@otvhomecare.be 
Tel: 03 860 70 00 (vraag naar gezinszorg)

PERSOONLIJKE 
VERZORGING

• hulp bij persoonlijke hygiëne 
(dagelijks toilet, bad…) 

• hulp bij aan- en uitkleden 
• hulp bij toiletgang en incontinentie 
• beperkte elementaire verzorging 

van drukletsels en huidirritaties 
• …

HUISHOUDELIJKE 
TAKEN & 

ONDERHOUDSTAKEN:

• boodschappen doen, koken, 
wassen, strijken, verstellen 

van kleding en linnen 
• poetswerk 

• bedden opmaken  
en verversen 

• …

ONDERSTEUNENDE  
TAKEN

• opvang van kinderen, 
naar school brengen… 

• begeleiding bij ontspan-
ningsactiviteiten, wandelen… 

• begeleiding 
naar doktersconsultaties 

• …

Soms kom je plots in een noodsituatie terecht, waarin onmiddellijke zorg vereist is 
voor jou of een naaste. Je mantelzorger wordt onverwacht ziek, je hebt na een plots 
ziekenhuisverblijf nood aan ondersteuning thuis, …  
Op zulke momenten kan je bij OTV Home Care terecht  
voor acute zorg.

Wat is acute zorg?
Acute zorg is gezinszorg die dringend nodig is en on- 
middellijk moet worden opgestart. Vaak gaat het om  
situaties waarin iemand na ontslag uit het ziekenhuis nood  
heeft aan ondersteuning, maar het kan bijvoorbeeld ook  
gaan om situaties waarbij een mantelzorger plots ziek valt.

Snelle en onmiddellijke hulpverlening is echter niet altijd 
gemakkelijk te organiseren. Veel diensten kunnen de hulpvraag 
wel inpassen in hun aanbod, maar kunnen vaak pas starten na 
enkele weken.

OTV Home Care speelt in op deze behoefte door enkele 
verzorgenden vrij te houden voor acute zorg. Zo kunnen we 
mensen die dringend hulp nodig hebben snel en tijdelijk uit de 
nood helpen.

Wij kunnen acute zorg bieden gedurende maximum 14 dagen. 
Nadien kan, indien gewenst, naadloos worden overgeschakeld 
naar een vast aanbod binnen onze gezinszorg of poetsdienst. 

Welke ondersteuning biedt onze verzorgende 
bij acute zorg?
In principe verschilt de acute zorg niet zo heel veel van de 
gewone gezinszorg. Bij acute zorg ligt de nadruk evenwel  
op ADL-taken. Dit zijn taken ter ondersteuning van de 
‘activiteiten dagelijks leven’, dus alles wat te maken heeft  
met hygiënische verzorging, het maaltijdgebeuren 
(boodschappen doen en koken).



Optiek in Orthoshop
Succesvolle optiekketen Eyelove opende een nieuw verkooppunt in Willebroek. 
Eyelove heeft de optiekmarkt opengebroken met de laagste prijzen voor 
kwaliteitsbrillen.

Toe aan een nieuwe bril? Eyelove heeft een 
nieuw verkooppunt geopend bij Orthoshop. 
Eyelove kwaliteitsbrillen verkoopt tegen 
vaste lage prijzen in gespecialiseerde 
verkooppunten. 

Eyelove heeft in korte tijd een revolutie 
teweeggebracht in de optiekmarkt. Dat komt 
vooral door de combinatie van kwalitatief 
goede (zonne)brillen en vaste, lage prijzen. 
Een complete bril op sterkte kost bij Eyelove 
voor veraf óf dichtbij altijd €49, een multifocale 
bril met leesgedeelte €99 en een multi-plus 
bril met breder leesgedeelte en extra heldere 
coating €149. Anders dan bij andere grote 
brillenketens hoeft niet apart te worden betaald 
voor ontspiegeling of een kraswerende laag. 
Bovendien kunnen klanten bij Eyelove altijd 
zonder afspraak binnen lopen voor een gratis 
oogmeting. Hiervoor gebruiken wij zeer 
geavanceerde en accurate oogmeetapparatuur, 
waardoor een volautomatische oogmeting 
sneller gaat dan normaal.

Klanten hebben de keuze uit 225 trendy 
monturen, die voor dezelfde vaste prijs allemaal 
als gewone bril en als zonnebril met bruin, 
groen of grijs zonneglas te verkrijgen zijn. 
Met het nieuwe verkooppunt in Willebroek telt 
Eyelove inmiddels 7 verkooppunten in België 
en 150 verkooppunten in Nederland.

Eyelove-directeur Paul Berkelmans: 
“Wij zijn zeer verheugd met ons nieuwe 
verkooppunt, van waaruit we klanten uit 
Willebroek en omgeving nu nog beter 
van dienst kunnen zijn. Het is voor veel 
consumenten een uitkomst dat ze bij hun 
vertrouwde winkel een bril van Eyelove 
kunnen kopen.”

EYELOVE BRILLEN VERKRIJGBAAR  
BIJ ORTHOSHOP VAARTLAND

Overwinningsstraat 133-135 - 2830 Willebroek 
orthoshop@otvhomecare.be 
03 860 70 10 
  
openingsuren: 
di-vrij 10.00-12u30 13u00-18u 
za 9u30-16u

ONZE  
ZEVEN BELOFTES:

1. Inclusief montuur en glazen op sterkte 
(ook kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Inclusief oogmeting, zonder afspraak

4. Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen

5. Inclusief kraswerende laag

6. Inclusief dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Inclusief luxe brillenkoker

6
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Sedert  
1 december werd ons  
orthoshop-team 
versterkt.

Linda, kan je  
je even voorstellen?
Zeker, mijn naam is Linda Van Den 
Driessche, samen met mijn gezin 
woon ik sedert een twintigtal jaar 
in Puurs. Mijn roots liggen echter 
in het verre West Vlaanderen, 
maar ik volgde de liefde en verliet 
mijn geboortestreek.

Ik studeerde af als 
ergotherapeute in Brugge, 
werkte achtereenvolgens in 
acute psychiatrie en nadien in 
een dagverzorgingscentrum voor 
bejaarden en chronisch zieken.

Mijn passie is zorgen dat mensen 
het goed hebben, kunnen openbloeien tot de beste versie van zichzelf. 

Naast mijn job als ergotherapeute heb ik ook een coachpraktijk waar mensen bij mij 
terecht kunnen voor vragen rond hun loopbaan en leven. 

Waarom koos je Orthoshop als een nieuwe uitdaging? 
Ik heb professioneel reeds heel wat watertjes doorzwommen. Ik was toe aan een 
nieuwe uitdaging. Toen ik de vacature bij Orthoshop zag, was ik onmiddellijk 
verkocht. 

Hier kan ik mijn ergotherapeutische kennis combineren met mijn commerciële feeling 
en heel veel sociaal contact. 

Daarnaast komt dat de winkel een groot 
assortiment en een heel groot doelpubliek 
heeft, ook de opstart van het onderdeel 
optiek boeit mij enorm.

Ondertussen ben ik goed gestart en doe ik 
mijn nieuwe job met heel veel plezier.

“ Ik zie er naar 
uit iedereen 

te mogen 
verwelkomen in 

onze Orthoshop!”



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: ‘Verslaving aan medicatie’ (i.s.m. UPV) dinsdag 6 februari om 10u00

Infosessie: ‘Mensen met Parkinson’ dinsdag 20 februari om 10u00

Infosessie: ‘Het hart’ (i.s.m. UPV) dinsdag 6 maart om 14u00

Infosessie: ‘Palliatieve zorg’ vrijdag 9 maart om 14u00

Muziektheater: ‘Terug naar de eenvoud’ (door Raf De Bruyn) donderdag 12 april om 14u00

Infosessie: ‘Dagverzorgingscentrum’ donderdag 19 april om 14u00

GENIETEN DATUM UUR

Vernissage: Rony De Schouwer zaterdag 10 februari om 20u00

Lezing: ‘Grappige anekdotes uit de muziekgeschiedenis’ (i.s.m. Neos) dinsdag 13 februari om 14u00

Reisverhalen: ‘Goroka: Eén in verscheidenheid’ zaterdag 3 maart om 15u00

Infodag: ‘Week van de vrijwilliger’ dinsdag 6 maart om 14u00

Cinéma Bond: ‘Hollywood Boulevard’ (i.s.m. Gezinsbond) vrijdag 16 maart om 20u00

CURSUSSEN/WORKSHOPS DATUM UUR

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 7 februari om 19u30

Workshop: Bloemschikken (Door Het Groene Huis) woensdag 14 maart om 19u30

Workshop: ‘Thee met een verhaal’ donderdag 29 maart om 19u30

PLAZAKIDS DATUM UUR

Film: ‘Mijn naam is Courgette’ woensdag 14 februari om 14u00

Initiatieles: ‘Yoga voor kids’ (i.s.m. Yogaschool Rama Saenen) vrijdag 16 februari om 14u00

Knuffelturnen i.s.m. Gezinsbond 24/02 + 10, 17 en 24/03 om 13u30

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 


